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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 2399 a 2403/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ingrés
total corresponent al cànon de sanejament d'Abaqua a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera durant l'any 2020. 7405

B) A la Pregunta RGE núm. 2782/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
convenis de col·laboració publicoprivada en construcció d'habitatge social, assequible o de protecció oficial a l'actual legislatura.

7405

C) A la Pregunta RGE núm. 5081/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a eliminació del servei de bus als pobles pels quals passa el tren. 7405

D) A les Preguntes RGE núm. 5530 i 5531/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pujades abusives de preus a la connectivitat entre Balears i la península (1 i 2). 7405

E) A la Pregunta RGE núm. 6619/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cost
dels hotels COVID-19 a les Illes Balears, Hotel Bellver. 7406

F) A la Pregunta RGE núm. 6620/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Hotel
Bellver, danys causats als allotjaments amb motiu de les mesures acordades pels aïllaments/confinaments fins a dia 28 de juliol.

7406

G) A la Pregunta RGE núm. 6621/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
hotels COVID-19 habilitats pel Govern de les Illes Balears. 7406

H) A les Preguntes RGE núm. 6625 a 6627/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relatives a cost de convertir el consorci del Centre Balears Europa en una fundació, a previsió del Govern envers l'oficina que
el Centre Balears Europa té a Brussel·les i a previsió del Centre Balears Europa de contractar una nova seu a Brussel·les. 7406

I) A les Preguntes RGE núm. 6628 a 6630/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatives a ingressats amb vacunació completa, amb una dosi de vacunació i sense vacunació. 7407

J) A les Preguntes RGE núm. 6635 i 6787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a aportació extraordinària a l'exercici pressupostari 2021 de 12,9 milions d'euros a l'EPRTVIB i a contractes i treballs realitzats
per l'empresa Somriu Produccions SL per a l'EPRTVIB. 7407

K) A les Preguntes RGE núm. 6719 a 6722/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
famílies desnonades a habitatges HPO a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. 7407

L) A la Pregunta RGE núm. 6736/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renúncies a executar projectes que havien de ser finançats amb fons de la borsa d'allotjaments turístics. 7408

M) A la Pregunta RGE núm. 6789/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex sociosanitari Nou Son Dureta. 7408

N) A la Pregunta RGE núm. 6790/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
complex sociosanitari Nou Son Dureta, Portal de transparència. 7409

O) A la Pregunta RGE núm. 6792/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
deficiències de manteniment, salubritat i climatització a l'Hospital General de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

7409

P) A la Pregunta RGE núm. 6796/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
tercera dosi de la vacunació de la COVID-19 a les Illes Balears. 7409

Q) A la Pregunta RGE núm. 6797/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
aplicació de la segona dosi de la COVID-19 a vacunats únicament amb una dosi (pauta completa). 7409

R) A la Pregunta RGE núm. 6798/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID-19. 7410
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S) A la Pregunta RGE núm. 6799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
informadors COVID-19 (2). 7410

T) A la Pregunta RGE núm. 6800/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
SAMU i retard en l'assistència a dues persones majors a Ses Salines (COVID-19). 7411

U) A les Preguntes RGE núm. 6828 a 6831/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada a l'Aeroport de Menorca (1 a 4). 7411

V) A les Preguntes RGE núm. 6832 a 6836/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries entre les organitzacions professionals agràries de les Illes Balears
(1 a 5). 7412

W) A les Preguntes RGE núm. 6837 a 6840/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (1 a 4).

7412

X) A la Pregunta RGE núm. 6848/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motivació de la
proposta de fraccionar i condonar part del deute de PIMEIB amb el Govern. 7412

Y) A la Pregunta RGE núm. 6849/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del Govern
del dictamen emès pel Consell Consultiu respecte de la proposta de fraccionar i condonar part del deute de PIMEIB amb el Govern.

7412

Z) A la Pregunta RGE núm. 6850/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a destinació de l'1,2
milions d'euros que van ser concedits a PIMEIB per a la realització d'uns cursos de formació que no es van arribar a celebrar.

7412

AA) A la Pregunta RGE núm. 6873/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a control del compliment de la distància reglamentària entre les embarcacions i el servei d'abalisament i les boies
de fondeig instal·lades. 7413

AB) A la Pregunta RGE núm. 6924/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balears des del 25/03/21 al 24/08/21. 7413

AC) A les Preguntes RGE núm. 6927 a 6938/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
percentatge de la població total que havia rebut la primera dosi de la vacuna els dies 20, 19 i 18 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a
Formentera, a Mallorca i a Menorca. 7413

AD) A les Preguntes RGE núm. 6939 a 6956/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
població major de 12 anys que havia rebut la primera dosi de la vacuna els dies 18, 19 i 20 d'agost a Eivissa, a Formentera, a Mallorca
i a Menorca i a població total a les Illes Balears. 7413

AE) A les Preguntes RGE núm. 6957 a 6968/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
població total vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca.

7413

AF) A les Preguntes RGE núm. 6969 a 6975/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
percentatge de la població major de 12 anys vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera,
a Mallorca i a Menorca i a percentatge de la població total. 7413

AG) A les Preguntes RGE núm. 6976 a 6986/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
percentatge de la població major de 12 anys vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera,
a Mallorca i a Menorca i a les Illes Balears. 7414

AH) A la Pregunta RGE núm. 7004/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats a dia 25 d'agost de 2021. 7414

AI) A les Preguntes RGE núm. 7005 a 7008/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a barracons (aules modulars) a centres educatius d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca. 7414
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AJ) A les Preguntes RGE núm. 7009 a 7012/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a percentatge de vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i
de Menorca a dia 25 d'agost de 2021. 7414

AK) A la Pregunta RGE núm. 7015/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears. 7416

AL) A la Pregunta RGE núm. 7016/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 als centres i residències de persones en situació de discapacitat a les Illes Balears. 7417

AM) A la Pregunta RGE núm. 7022/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a estudis serològics als professionals sanitaris i sociosanitaris. 7417

AN) A la Pregunta RGE núm. 7030/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
avanços en el Pla de conciliació de les Illes Balears. 7417

AO) A la Pregunta RGE núm. 7050/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones ingressades als hospitals de les Illes per patologies diverses que s'han contagiat de COVID durant
la seva estada. 7417

AP) A la Pregunta RGE núm. 7051/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació quirúrgica. 7417

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7052/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació oncològica. 7417

AR) A la Pregunta RGE núm. 7053/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a UBS que funcionen a temps parcials per mor de la COVID-19. 7418

AS) A la Pregunta RGE núm. 7054/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a actuacions previstes per la Conselleria de Medi Ambient per eradicar la presència de l'alga invasora tropical Halimeda
incrassata, detectada al Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera. 7418

AT) A la Pregunta RGE núm. 7056/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada, per
part del Govern de l'Estat, de 28 treballadors del SEPE. 7418

AU) A la Pregunta RGE núm. 7084/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions als treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears. 7418

AV) A la Pregunta RGE núm. 7141/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a previsió d'actuacions de reparació o neteja a la zona de Cala Tuent. 7419

AW) A la Pregunta RGE núm. 7142/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a responsabilitat del manteniment de la zona de la Font de Cala Tuent. 7419

AX) A la Pregunta RGE núm. 7161/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del
Pla de rehabilitació d'habitatges. 7419

AY) A les Preguntes RGE núm. 7552 i 7553/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a distribució de les targetes sanitàries als tretze metges de família del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella i a càrrega de
feina d'aquests tretze metges. 7419

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 12040/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina durant el seu mandat
i també sobre les pressions rebudes en l'exercici del seu càrrec, tal com apareix als mitjans de comunicació, així com dels enfrontaments
que ha tingut amb l'executiu autonòmic segons aquestes mateixes informacions. 7419

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11889 i 12031/21. 7420

B) Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE núm. 6449/21. 7420
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C) Rectificació d'errors de l'Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2021 pel qual s'aprova el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (RGE núm. 12117/21). 7420

D) Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. 7428

4. INFORMACIONS

A) Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les diputades ingressos
econòmics del Sr. José Javier Bonet i Díaz. 7428
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2184/21, relativa a
polítiques en favor del benestar emocional, amb les esmenes
RGE núm. 11848, 11849 i 11850/21, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’incrementar recursos sanitaris destinats a la prevenció i al
tractament de la salut i del benestar emocional de la
població i dels professionals sanitaris de les Illes Balears i
insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme polítiques
transversals per introduir el model d’atenció del benestar
emocional, en consonància amb el Pla Estratègic de Salut
Mental 2016-2022, de manera consensuada amb totes les
institucions: consells insulars i ajuntaments; i amb tots els
actors implicats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a declarar l’any del benestar emocional,
mitjançant programes, accions formatives i campanyes
informatives, adreçades a les persones que es veuen
afectades, als diferents professionals que intervenen i a la
ciutadania en general.

Per això demana al Govern de les Illes Balears,
augmentar per a 2022 el pressupost destinat al Servei de
Salut per a benestar emocional i salut mental.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar projectes que impliquin el
benestar emocional de les persones com a conseqüència de
la crisi de la COVID-19, a través dels Fons Europeus,
incorporant places necessàries dels diferents professionals
especialistes en salut mental del camp de la psicologia, la
psiquiatria i la infermeria, d’acord amb el funcionament i
l’organització del Servei de Salut, per a una millor atenció
a la població.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a la informació respecte de
l’evolució del Pla de Salut Mental 2016-2022 a través de la
web del Govern de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Juli Dalmau i de Mata
El president en funcions de la comissió
José Luis Camps i Pons

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8806/21,
relativa a processos participatius dels treballadors a distància,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a iniciar les actuacions necessàries per avançar en la
regulació específica o la reforma de la legislació existent,
que reguli la participació en els processos d’elecció de la
representació legal dels i de les treballadores en les
empreses que tinguin incloses en les figures de treball a
distància recollides en el RDL 28/2020 amb la finalitat de
garantir el dret a la representació unitària i sindical de les
persones treballadores, així com els drets i les facultats de
les organitzacions sindicals.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Ares Fernández i Lombardo
La vicepresidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9310/21,
relativa a mesures contra l'estafa de la pujada de la tarifa
elèctrica, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
accelerar la creació d'un mercat d'emmagatzematge amb
vocació de rebaixar notablement el cost de l'electricitat i la
volatilitat del preu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
accelerar l'estratègia d'autoconsum, per generalitzar-lo entre
particulars i empreses. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
desenvolupar un mecanisme per incloure els sistemes no
peninsulars en el mercat d'emmagatzematge. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
impulsar de forma accelerada l'eficiència energètica en llars
vulnerables, particularment amb el desenvolupament de
fórmules d'avançament de la inversió, ja sigui de forma
pública o privada. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
no dur endavant la proposta política d'excloure de la factura

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=33
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111848
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111849
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elèctrica els costs extrapeninsulars per incloure'ls als
Pressuposts Generals de l'Estat, fet que provocaria una
major incertesa en el preu de l'energia per a territoris com
les Illes Balears i una major amenaça de cara a un possible
encariment.

6. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
desenvolupar un mecanisme per incloure els sistemes no
peninsulars en mercat elèctric i poder desenvolupar
sistemes retributius per a renovables a les Illes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
establir una taxa al CO2 intensa i progressiva per promoure
les inversions en descarbonització i harmonitzar la fiscalitat
en totes les fonts d'energia.

8. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
estudiar mesures per evitar la concentració en uns pocs
grups empresarials, separant les activitats que realitzen les
grans companyies amb una major intervenció del regulador. 

9. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat espanyol a
incrementar la pressió fiscal sobre els dividends (beneficis)
de les elèctriques. 

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar avançant en les polítiques de
sobirania energètica iniciades en els darrers anys. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar la mesa de la pobresa energètica
per tal d'analitzar l'impacte de les pujades de la tarifa
elèctrica i estudiar mesures per amortitzar-ne els efectes en
les economies familiars.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Joan Ferrer i Ripoll
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre de 2021, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5576/21, relativa a qualitat dels serveis
i protecció dels treballadors del sector bancari, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a declarar els serveis de caràcter financer i
bancari com a servei públic. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a regular l'obligatorietat, per part de les entitats
bancàries, de reforçar els recursos per poder oferir un servei
adequat, durant tot el seu horari d'oficina, per cobrir les
necessitats dels usuaris, especialment de la gent gran i

d’altres col·lectius afectats per la bretxa digital. També
hauran de garantir la presència d'almanco una oficina o
agent bancari (fixos o mòbils) a tots els pobles i a les
barriades més allunyades dels centres urbans de les Illes
Balears. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a regular el preu màxim de les comissions
cobrades als usuaris com a prestació de servei públic, i que
no es permeti fixar el cobrament de comissions de
«manteniment» a les persones que perceben una pensió per
jubilació, incapacitat o qualsevol altra tipologia com a únic
ingrés. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la signatura de convenis amb els
ajuntaments per afavorir la inclusió dels col·lectius més
vulnerables, entre d’altres el de la gent gran, en l'ús de les
noves tecnologies bancàries com l'ús dels caixers o la banca
electrònica. 

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a obligar les entitats bancàries a donar una
informació adequada, legal i transparent sobre els serveis i
productes que ofereixin als seus usuaris, amb un especial
esment i amb les adaptacions precises adreçades a la gent
gran o a d’altres col·lectius amb dificultats. 

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a obligar les entitats bancàries a centrar els seus
esforços a oferir serveis de qualitat per atendre les diferents
necessitats de la ciutadania i poder així donar resposta a
cada usuària o usuari, amb especial atenció a col·lectius de
gent gran i a altres persones amb dificultats especials. 

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a promoure les accions i intervencions oportunes
per tal que les entitats financeres mantenguin els llocs de
feina actualment amenaçats per diferents propostes d'ERO
a tot el conjunt de l'Estat espanyol.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4975/21, relativa a ampliació de les places en el programa de
British Council per al curs 2021-2022, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern
de les Illes Balears a intensificar substancialment la
implantació de programes plurilingües com el British
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Council en l'ensenyament sostingut amb fons públics de les
Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7408/21, relativa a fraccionament del pagament de les
matrícules universitàries i rebaixa de les taxes, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en coordinació amb la Universitat de les Illes
Balears, a continuar reduint les taxes universitàries. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de
les Illes Balears, en coordinació amb el Govern de les Illes
Balears, a augmentar els terminis de fraccionament del
pagament de les matrícules universitàries.

A la seu del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9615/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a salvaguarda de les inversions
ITS, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 7 i

abstencions 1. 
• Punt 2: vots emesos 13, vots a favor 4, vots en contra 7 i

abstencions 2.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021,
rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de les places en el programa de British Council per al curs
2021-2022, amb el resultat següent: vots emesos 10, vots a
favor 4, vots en contra 6 i abstencions 0. 

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del representant de la Secció de

sanejament i qualitat de les aigües de la Direcció General de
Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, davant la
Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació
i gestió de recursos hídrics.

A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió dels recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2021, tengué lloc
la compareixença del representant de la Secció de sanejament
i qualitat de les aigües de la Direcció General de Recursos
Hídrics del Govern de les Illes Balears, Sr. Bartomeu Bestard
i Puig, qui exposà la seva visió i opinions sobre la matèria
objecte de la comissió.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del president del Consell Assessor de

Dret Civil de les Illes Balears, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre els canvis
normatius en tramitació i els darrers criteris interpretatius
en relació amb els pactes successoris (RGE núm. 2743/21).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de
2021, tengué lloc la compareixença del president del Consell
Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, Sr. Bartolomé
Bibiloni i Guasp, qui, acompanyat del vocal del Consell Miquel
Àngel Mas i Colom, informà del tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels escrits RGE núm. 5957, 5958, 7592 i 7593/21,

presentats per la Sindicatura de Comptes, mitjançant els
quals es trameten els Informes 189/21, dels comptes anuals
de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a
l'exercici 2018; 190/21, dels comptes anuals de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici
2019; i 191 i 192/21, del Compte General de l'Ajuntament
d'Eivissa  corresponent als l'exercicis 2017 i 2018.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre de 2021, es dugué
a terme el debat sobre els escrits esmentats a l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Proclamació del càrrec de vicepresident de la Comissió

no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics.

 A la Comissió no permanent d'estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos hídrics del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre de 2021, es
proclamà, per assentiment, d'acord amb l'article 43.5 del
Reglament de la cambra, vicepresident de la comissió el diputat
Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de compareixença del coordinador autonòmic de

salut mental, davant la Comissió de Salut, sobre les
actuacions en relació a la planificació i a la prevenció,
l'actuació i l'abordatge de la salut mental i la conducta
suïcida a les Illes Balears (RGE núm. 3886/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 d'octubre de 2021, aprovà, per assentiment,
recaptar la compareixença del coordinador autonòmic de salut
mental, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, per tal d'informar sobre el tema
indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença del degà del Col·legi Oficial de

Psicologia de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut,
sobre la situació actual respecte de l'atenció psicològica i les
mesures a adoptar per a la millora del servei i dels recursos
i sobre la greu situació respecte de l'atenció psicològica per
a la ciutadania i establir mecanismes conduents a una
millora en els recursos d'atenció psicològica (RGE núm.
4775 i 5122/21).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 d'octubre de 2021, aprovà, per assentiment,
recaptar la compareixença del degà del Col·legi Oficial de
Psicologia de les Illes Balears, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos i pel Grup Parlamentari Mixt,
respectivament, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de compareixença de les entitats productores del

sector primari de les Illes Balears sobre la promoció del
producte local (RGE núm. 7590/21).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 d'octubre de 2021, aprovà, per unanimitat,
recaptar la compareixença de les entitats productores del sector
primari de les Illes Balears, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per tal d'informar sobre el tema indicat a
l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

F)
Acord de compareixença del president de l'Associació de

Productors Audiovisuals de les Illes Balears sobre la
situació límit que viuen aquestes empreses (RGE núm.
8808/21).

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 d'octubre de 2021, aprovà, per unanimitat,
recaptar la compareixença del president de l'Associació de
Productors Audiovisuals de les Illes Balears, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105957
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105958
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107592
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107593
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=38
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-102.pdf#page=58
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-103.pdf#page=66
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-120.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-122.pdf#page=198
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-122.pdf#page=198
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Ordre de Publicació

G)
Acord de compareixença del nou director de l'Oficina

de la Infància i l'Adolescència, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sobre les
actuacions i el programa que pensa desenvolupar durant el
seu mandat al front de l'Oficina (RGE núm. 9731/21).

 La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre
de 2021, aprovà, per unanimitat, recaptar la compareixença del
nou director de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència, Sr.
Josep Lluís Riera i Moll, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, per tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

H)
Ajornament del debat i la votació de la Proposició no de

llei RGE núm. 4546/21.

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de 2021,
aprovà, per assentiment, l'alteració de l'ordre del dia en el sentit
d'ajornar el debat i la votació de la proposició no de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
planificació per incrementar el nombre de professionals
dedicats a l'atenció a alumnes amb necessitats educatives
especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-
2022.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria
d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears, derivada de la
InterpelAlació RGE núm. 10823/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
10823/21, relativa a política general en matèria d'agricultura i
ramaderia a les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el pagament i el repartiment del patrimoni
de les cambres agràries, signat el passat 23 de març amb les
organitzacions professionals agràries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir els acords aprovats per unanimitat el 28 de
novembre de 2019, a la Comissió d’Economia del Parlament,
relatius al Pla Estratègic per a la Ramaderia de Balears, que el
Consell de Govern autoritzà el 7 de febrer de 2020, per fer
efectiva l’aplicació i execució d’aquest pla.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concretar i aplicar el “nou sistema de tramitació i
pagament més àgil, ordenat i eficient” de les ajudes INEA per
al període del PDR 2021-2027, d’acord amb el que va anunciar
la Conselleria d’Agricultura el 9 de maig de 2020.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri d’Agricultura uns criteris que,
com a mínim, garanteixin per als pagesos de Balears el
cobrament de la quantitat mitjana d’Espanya en el repartiment
de les ajudes FEGA.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri d’Agricultura una aportació
anual de 38 milions d’euros en la nova PAC 2023-2027 per
compensar els sobrecostos d’insularitat que pateix el sector
agrícolaramader de Balears, d’acord amb la quantificació
elaborada pel Ministeri d’Agricultura i difosa per la Conselleria
d’Agricultura.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura per a 2022 i a destinar, com a mínim, 15 milions
d’euros del REB al sector agrícolaramader.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar el Consell Agrari Interinsular abans que
acabi el 2021 per explicar les previsions pressupostàries de la
Conselleria d’Agricultura per a 2022, el pagament de les ajudes
INEA/PDR, l’estat de la negociació de la PAC 2023-2027 així
com la redacció del Pla Estratègic Nacional.

Palma, a 4 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-123.pdf#page=52
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-124.pdf#page=56
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12016/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a casa de parts a l'Hospital Son Espases.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el preu de compra, el preu de la reforma, de
cada de parts de l'Hospital Son Espases? Indicau la partida
pressupostària a la qual s'ha imputat cada despesa i els motius
pels quals s'ha adquirit.

Palma, a 2 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Roselló

B)
RGE núm. 12064/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones a Balears que estan
diagnosticades de patologies relacionades amb el joc.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones a Balears estan diagnosticades de
patologies relacionades amb el joc?

Palma, a 4 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

C)
RGE núm. 12065/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones a Balears que,
actualment a Balears, reben tractament per patologies
relacionades amb el joc.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones reben. actualment a Balears, tractament
per patologies relacionades amb el joc?

Palma, a 4 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 12066/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones que han rebut
tractament a les Balears per patologies relacionades amb el
joc els darrers deu anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han rebut tractament a les Balears per
patologies relacionades amb el joc els darrers deu anys?

Palma, a 4 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

E)
RGE núm. 12067/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nombre de persones que han rebut
tractament a les Balears per addicció al joc i que tenen una
patologia dual.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes de les persones que han rebut tractament a les
Balears per addicció al joc tenen una patologia dual?

Palma, a 4 de novembre de 2021
La diputada
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 12075/21, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos
selectius afectats per la fermesa de la Sentència que anul·la
el Decret 8/2018, de 23 de març.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com i a quants processos selectius, realitzats o en
tramitació, afecta la fermesa de la Sentència que anul·la el
Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació
lingüística del personal estatutari del servei de Salut de les Illes
Balears?
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Palma, a 4 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

G)
RGE núm. 12096/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
grup de treball d'abordatge de l'Estació intermodal de
Palma, Ajuntament de Palma i Consorci de Transports de
Mallorca, 1.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els membres (càrrecs polítics orgànics, tècnics,
personal eventual) de l'organigrama funcional del Govern de les
Illes Balears que participen en aquest grup de treball? Se
sol·licita la relació de noms, funcions i departament adscrits.

En quina data s'ha constituït aquest grup i a iniciativa de
quin organisme/institució?

Quin és el nombre de reunions dutes a terme des de la seva
configuració?

Palma, a 4 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

H)
RGE núm. 12100/21, del diputat José Javier Bonet i

Diaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
hoteleres donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de
novembre de 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes places hoteleres s'han donat d'alta des del mes de
juny de 2015 fins a dia 5 de novembre de 2021 a les Illes
Balears? Desglossau-ne les dades per anys, tipologia i
categoria.

Palma, a 5 de novembre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

I)
RGE núm. 12101/21, del diputat José Javier Bonet i

Diaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
turístiques d'ETV (estada tutística de vacances) donades
d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes places turístiques d'ETV (estada turística de
vacances) s'han donat d'alta des del mes de juny de 2015 fins a
dia 5 de novembre de 2021 a les Illes Balears? Desglossau-ne
les dades per anys.

Palma, a 5 de novembre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

J)
RGE núm. 12113/21, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a policies locals.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de presidència, Funció
Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A les darreres setmanes s'ha parlat de la possible manca de
policies locals al conjunt de municipis de les Illes Balears. La
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i els
responsables de la FELIB, així com els mitjans de comunicació
també se n'han fet ressò. Ara bé, no s'ha publicat cap dada
oficial que reflecteixi aquesta mancança o necessitat per part
dels òrgans públics competents en la matèria, que són el
Departament d'Interior i l'Institut de Seguretat Pública de la
Direcció General d'Emergències i Interior.

La Llei de pressuposts generals de l'Estat de 2013 va
regular les taxes de reposició de personal dels ajuntaments de
l'Estat. De llavors ençà, els ajuntaments de les Illes Balears no
han pogut crear ni augmentar el nombre d'efectius als seus
cossos de policia local. Malgrat les necessitats en temes de
Seguretat Pública dels ajuntaments hagin canviat o augmentat
els darrers anys, també el sostre poblacional ha variat.

Necessitam un mapa o radiografia de la situació dels distints
cossos de policia local, de totes les Illes Balears, per poder
dimensionar la realitat.

Per tant demanam a la Direcció General d'Emergències i
Interior les següents dades desglossades per municipis de les
Illes Balears:

1. Quantes places de funcionari de policia local "estructurals",
creades a les seves RLT, tenen cada un dels municipis?

2. Quantes d'aquestes places es troben en fase d'oposició o de
tramitació a cada un dels municipis?

3. Quantes d'aquestes places no estan ocupades en l'actualitat
per cap agent a cada un dels municipis?

Palma, a 5 de novembre de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
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K)
RGE núm. 12116/21, del diputat Joan Josep Mas i

Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a ús de la llengua catalana a les aules.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la conselleria d'Educació i Formació
Professional del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Té dades sobre l'ús de la llengua catalana als centres de
secundària de les Illes Balears (a la docència, en els usos
interpersonals...) i sobre la competència lingüística dels
alumnes en acabar l’ensenyament obligatori?

Fa comptes encomanar un estudi independent sobre aquests
aspectes a fi de conèixer la realitat lingüística del sistema
educatiu de les Illes Balears?

Té previst dur a terme un pla d'actuació per reforçar els
usos lingüístics de la llengua catalana als centres de secundària
de les Illes Balears a fi de donar compliment al mandat de
garantir la competència lingüística dels alumnes en les dues
llengües oficials?

Palma, a 5 de novembre de 2021
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, ratifica l'admissió per delegació
de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12120/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectius de la
Comissió de les Illes de la Conferència de regions
perifèriques i marítimes d'Europa (CRPM).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quins objectius es marca durant el seu mandat com a
presidenta de la Comissió de les Illes de la Conferència de
regions perifèriques i marítimes d'Europa (CRPM)?

Palma, a 8 de novembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

B)
RGE núm. 12121/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicació davant el Govern central en relació amb els
fets que es produïren divendres 5 de novembre a l'Aeroport
de Palma.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Té previst plantejar el Govern de les Illes Balears alguna
reivindicació davant el Govern central en relació amb els fets
que es produïren divendres 5 de novembre a l'Aeroport de
Palma?

Palma, a 8 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

C)
RGE núm. 12187/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de
les necessitats de la Cambra de Comerç de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora el Govern la necessitat de suport per part de la
Cambra de Comerç de Menorca fins a la seva completa
reimplantació?

Palma, a 9 de novembre de 2021
El diputat
Jesús Méndez i Baiges
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D)
RGE núm. 12188/21, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a traspàs a la comunitat de la gestió dels ports
d'Eivissa, Maó, Sa Savina i Alcúdia.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta, ha elaborat el seu govern els informes
corresponents per justificar el traspàs a la comunitat de la
gestió dels ports d'Eivissa, Maó, Sa Savina i Alcúdia?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Josep Melià i Ques

E)
RGE núm. 12189/21, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a previsió d'augment de preus d'un 20%
dels productes a causa de la pujada dels combustibles.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, com valora la previsió d'augment de preus
d'un 20% dels productes a causa de la pujada dels
combustibles?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada 
Catalina Pons i Salom

F)
RGE núm. 12190/21, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
increment de la demora en les consultes especialistes i les
cirurgies no urgents en el Servei de Salut de les Illes Balears
.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Salut davant
l'increment de la demora en les consultes amb l'especialista i les
cirurgies no urgents en el Servei de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 12198/21, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
pressuposts 2022 i reducció de la sobredimensió de
l'organigrama d'alts càrrecs i personal eventual del
Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, creu que en els pressuposts per a 2022 es
dóna compliment al seu compromís per reduir la sobredimensió
a l'organigrama d'alts càrrecs i personal eventual del Govern?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

H)
RGE núm. 12199/21, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a proposta de república confederal balear
independent.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Sánchez, creu que l'Estat espolia Balears com afirmen
els seus socis de MÉS a la seva proposta de crear la República
confederal balear independent?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Idoia Ribas i Marino

I)
RGE núm. 12200/21, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
comissió d'investigació sobre menors tutelades.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, continua negant-se a crear una comissió
d'investigació pels casos de les menors tutelades
desaparegudes, abusades, agredides, drogades i prostituïdes?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Jorge Campos i Asensi
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J)
RGE núm. 12201/21, del diputat José Luis Camps i

Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla
de professionals sanitaris a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut i Consum, considera que la
plantilla de professionals sanitaris a Menorca és l'adequada?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons

K)
RGE núm. 12202/21, de la diputada Margalida Durán

i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
CEIP d'Inca.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quan pensa el Govern atendre les peticions dels pares i les
mares d'Inca en relació amb el nou CEIP?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 12203/21, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocaments d'aigües fecals a Eivissa.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Medi Ambient, quan acabaran els
abocaments d'aigües fecals a Eivissa?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

M)
RGE núm. 12204/21, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació del turisme sostenible.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de
quina manera implantaran l'anunciat turisme sostenible?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

N)
RGE núm. 12205/21, del diputat Sebastià Sagreras i

Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la reestructuració política del Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Garrido, fa una bona valoració, nou mesos després, de
la reestructuració política que va dur a terme el Govern?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Sebastià Sagreras i Ballester

O)
RGE núm. 12206/21, del diputat José Javier Bonet i

Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per
a l'adquisició de l'antic quarter de Son Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quin estat es troba l'acord anunciat pel conseller Marí en
relació amb l'adquisició de l'antic quarter de Son Busquets?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

P)
RGE núm. 12207/21, de la diputada Isabel María

Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions per reduir les llistes d'espera als Hospitals Can
Misses i Son Espases.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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Quines mesures concretes adoptarà la Conselleria de Salut
per tal que els Hospitals Can Misses i Son Espases deixin de
ser els que tenen les majors llistes d'espera?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Isabel María Borrás i Rosselló

Q)
RGE núm. 12208/21, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard
en les prestacions per maternitat i paternitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller de Treball, considera justificable el col·lapse
de la Seguretat Social que està originant tants mesos de retard
en les prestacions per maternitat i paternitat?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 12209/21, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncia als
convenis de carreteres amb els consells a canvi del factor
d'insularitat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, va renunciar als convenis de carreteres amb
els consells a canvi del factor d'insularitat?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Antonio Costa i Costa

S)
RGE núm. 12210/21, de la diputada Patricia Font i

Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació
i desplegament de la Llei d'habitatge de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora l'aplicació i el desplegament de la Llei
d'habitatge de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre de 2021
La diputada
Patricia Font i Marbán

T)
RGE núm. 12211/21, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica amb
les beques de menjador.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com té previst el Govern resoldre el problema que s'ha
creat amb les beques de menjador?

Palma, a 10 de novembre de 2021
El diputat
Josep Castells i Baró

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple, pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent
tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat per a 2022 i la
possibilitat que aquests puguin recollir la següent iniciativa.

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 ha estat un
greu trasbals social, sanitari, humà i econòmic que ha canviat
molts dels plantejaments i costums al món. És evident que el
gran drama ha estat la pèrdua de vides humanes, però també és
del tot cert que les conseqüències econòmiques i socials que
s'han produït arran de les mesures sanitàries per aturar la
propagació de la malaltia també han estat molt importants.

La gran majoria de dades econòmiques s'han vist
disminuïdes per aquestes mesures i moltes empreses han vist
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perillar els seus ingressos fins a arribar en molts casos al
tancament del mateix negoci. És obvi que en cas de les Illes
Balears, amb un model econòmic tant dependent del turisme,
bona part del teixit empresarial del nostre territori ha patit
especialment les conseqüències de la pandèmia.

D'altra banda, les mateixes circumstàncies derivades de les
mesures sanitàries han provocat que un determinat nombre
d'empreses dins sectors econòmics molt determinats hagin vist
incrementat els seus beneficis de forma espectacular. Les
empreses de missatgeria, les plataformes de vídeo sota
demanda, les empreses farmacèutiques o els fabricants de
mascaretes sanitàries són bons exemples d'empreses que han
vist augmentar de forma evident els seus beneficis a causa de
la pandèmia.

Dins aquesta situació dramàtica i inesperada que ens ha
tocat viure han estat els estats i les institucions públiques
d'arreu del món les encarregades de gestionar i combatre des de
tots els fronts el desafiament que ha provocat la pandèmia. En
aquest sentit, la necessitat d'inversions públiques per sufragar
despeses inesperades i indispensables, tant a l'àmbit sanitari
com en les cobertures socials, han provocat una gran tensió
econòmica per a bona part de les economies d’aquestes
institucions públiques.

Els tributs han servit per ajudar a salvar empreses o
assegurar uns ingressos mínims per a aquells treballadors i
treballadores que han perdut la seva feina o han estat afectats
per ERTO. El cobrament de taxes i impostos són en aquest
sentit una eina indispensable per poder oferir a tota la societat
les eines que puguin ajudar a passar aquesta situació. Què
hagués estat de tantes i tantes empreses i de tants i tants
treballadors i treballadores sense la creació de línies d'ajut o els
subsidis dels ERTO? No hi ha cap mena de dubte que el drama
social hagués estat de proporcions molt més elevades. Davant
situacions d'excepcionalitat que requereixen grans inversions
públiques només existeixen dues solucions: les retallades
socials o la creació de noves taxes impositives.

En el primer de casos -les retallades- són sempre injustes
perquè afecten sobretot les capes de població més humils i
vulnerables. Un bon exemple és com els governs Rajoy i Bauzá
van tractar les classes populars de les Illes, retallant drets
socials per rescatar bancs i caixes, els màxims responsables de
la crisi de 2008. D'altra banda en el cas de la creació de nous
impostos sempre són més efectius i justos perquè neixen des
del principi de la progressivitat i la igualtat, és a dir, només
paga qui en té i quan més se'n té més es paga. La progressivitat
fiscal és la millor i més justa garantia per al desenvolupament
de l'estat del benestar.

Des de la dècada dels vuitanta de segle passat s'ha instal·lat
un corrent de pensament econòmic que justifica l'exempció
fiscal com un factor positiu del desenvolupament econòmic. La
corba Laffer és una hipòtesi econòmica que ha justificat reduir
impostos i, en general, el pes de l'Estat en l'economia perquè
considera que un augment sobredimensionat dels tributs
incrementa l'elusió i evasió fiscals, i redueix els incentius per
a l'ocupació, etc. El reduccionisme i el simplisme d'aquesta
hipòtesi posa el punt en un únic element -l'exempció fiscal- per
explicar el desenvolupament econòmic d'un territori. Pensar
que a Mallorca vénen turistes perquè els professionals dels
sectors estan ben preparats, obviant l'oferta de platges i el clima

càlid que ofereix el nostre territori és tan absurd com
indispensable per a la dreta liberal a l'hora d'intentar justificar
l'exempció obligacions fiscals dels més rics.

No existeix cap relació directa entre rebaixes fiscals als rics
i creixement de l'economia o de l'ocupació. En aquest sentit al
llarg dels últims quaranta anys aquells països que han
desenvolupat polítiques fiscals amb pocs tributs cap als més
rics són on les desigualtats socials són més evidents. Va passar
al Regne Unit amb Margaret Thatcher, va passar amb Ronald
Reagan als Estats Units i passa avui a la Comunitat Autònoma
de Madrid governada per Isabel Díaz Ayuso juntament amb el
suport de la dreta xenòfoba i neoliberal.

En aquest sentit, i tornant al context que ara ens ocupa, el
de la recuperació econòmica postpandèmia, és del tot lògic que
a aquelles empreses que s'han vist beneficiades pel context
actual se'ls demani una taxa de nova creació perquè aportin part
dels beneficis obtinguts en aquest moment tan delicat al
desenvolupament de l'estat del benestar i així a garantir la pau
social.

Aquest tribut podria establir excepcions i limitacions per a
les empreses sempre que justifiquin que aquest excés de
beneficis derivats de la pandèmia es destinarà a plans d'inversió
en innovació que serveixi per crear ocupació, la millora dels
sous seus dels seus treballadors o la preparació d'estocs davant
els problemes de subministrament cada vegada més habituals.
Tampoc no hem d'oblidar que moltes d'aquestes empreses han
vist augmentats els seus beneficis gràcies a la seva relació amb
les administracions públiques. Empreses i institucions
públiques han signat contractes milionaris perquè les primeres
ajudessin amb la seva activitat a combatre les conseqüències de
la pandèmia. El cas de les grans farmacèutiques és
paradigmàtic en aquest sentit perquè moltes d'elles han rebut
fortes injeccions de capitals públics per desenvolupar de forma
ràpida vacunes contra la

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a crear un grup de treball per a l'estudi de la creació
d'una taxa de beneficis excessius derivats de la irrupció de la
pandèmia de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Economia de l'Estat espanyol a realitzar un llistat dels sectors
i les empreses que han vist incrementats de forma evident els
seus beneficis a partir de contractes públics que serviren per
combatre les conseqüències de la COVID-19 en qualsevol dels
seus vessants -sanitari, econòmic o social.

Palma, a 2 de novembre de 2021
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort
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B)
RGE núm. 12105/21, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a mesures contra el tabaquisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

El Govern de l’Estat ha fet pública la seva intenció de
modificar la legislació vigent contra el tabaquisme amb
l’objectiu d’ampliar les restriccions relatives al consum de
tabac. Davant d’aquest fet, cal recordar que l’1 de gener del
2006 va entrar en vigor la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac. Des d’aquesta data, i enfront de la
prohibició de fumar en espais tancats prevista en aquesta
norma, es va detectar un descens continuat del consum de
tabac. Si més no, el 2011 aquesta llei es va modificar per
incloure la prohibició de fumar a qualsevol espai d’ús col·lectiu
o local obert al públic que no estigués a l’aire lliure.

Ara bé, des d’aquest moment, va existir una certa
ambigüitat en l’aplicació d’aquesta modificació legislativa. De
fet, entre la ciutadania ha aparegut la percepció que la
normativa vigent no s’aplica correctament i que ha perdut la
seva eficàcia. En aquest sentit, sembla evident que, en
l’actualitat, els efectes dissuasius del consum de tabac han
quedat obsolets i que, per tant, resulta imprescindible aprovar
noves mesures que permetin minvar el tabaquisme. Aquesta és
una de les reivindicacions establertes a la coneguda com
"Declaración de Madrid", signada el novembre de 2018 per
diferents col·lectius sanitaris, científics i de pacients, on
constaten les problemàtiques que encara ara genera el consum
de tabac i expliquen la necessitat d’actualitzar la legislació
vigent i introduir noves mesures, més contundents i restrictives.
D’altra banda, la pandèmia originada per la COVID-19 ha
tengut una incidència especial en relació amb el tabaquisme.
Més enllà de les fake news que es van difondre relatives als
possible efectes beneficiosos de la nicotina pel combat, el
tractament o la cura del coronavirus, i que van ser totalment
desmentides pel Ministeri de Sanitat i l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’ha pogut constatar que moltes persones
van aprofitar aquest moment per intentar deixar de fumar o
disminuir el seu consum. De fet, com a conseqüència de les
restriccions establertes per reduir els contagis de la COVID-19
a través dels aerosols que es poden desprendre a través del fum
del tabac, han aparegut diferents veus que reclamen que
aquestes mesures es mantenguin per combatre el consum de
tabac i les conseqüències que comporta.

Per la seva banda, el “Pla Europeu de Lluita contra el
Càncer”, aprovat el passat mes de febrer, proposa accions per
aconseguir que el 2030 tota un generació hagi crescut sense
tabac.

Evidentment, per assolir aquesta fita, és imprescindible
ampliar els espais sense fum per minvar l’exposició dels infants
a les partícules que desprèn, donat que nou de cada deu
fumadors exerceix aquesta pràctica davant la presència de
menors, que en el cent per cent dels casos els menors es mouen

en espais amb restes de tabac i que en el 41% dels parcs públics
apareixen restes de cigarretes. Prevenir el consum de tabac en
una edat primerenca resulta fonamental per no crear nous
fumadors. Si més no, ara per ara, el percentatge de fumadors en
la franja d’edat de 15 a 24 anys és del 21%, i en la de 24 a 34
anys aquesta xifra arriba fins al 30 per cent.

Davant d’aquest escenari, cal recordar que el tabac és la
substancia de major consum diari a Espanya i que està lligat a
16 tipus de càncer diferent, donat que conté fins a 70
substàncies cancerígenes. Segons la Societat Espanyola
d’Oncologia Mèdica (SEOM), el tabac és el responsable del
33% dels tumors i del 22% de les morts per càncer, i causa
unes 60.000 defuncions cada any al nostre país.

Per tot això, els grups parlamentaris i el diputat Antonio
Sanz (Grup Mixt) sotasignants presentam la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a:

1.1. Aprovar noves iniciatives regulatòries en la lluita
contra el tabaquisme mitjançant l’ampliació dels espais
sense fum.
1.2. Promoure mesures que garanteixin la protecció de la
salut dels menors enfront del tabac i dels productes i
dispositius relacionats, limitant el seu consum en espais
restringits o en activitats obertes amb gran presència de
menors i reforçar la prohibició de venta de tabac i de
productes relacionats als menors.
1.3. Impulsar línies d’actuació per a la prevenció del
tabaquisme consensuades amb les comunitats autònomes i
mesures com el foment de la sensibilització i la formació
dels professionals sanitaris, especialment en l’àmbit de
l’Atenció Primària.
1.4. Facilitar l’accés de la població fumadora als serveis
sanitaris prevists per l’abordatge del consum de tabac i
relatius al tractament del tabaquisme.
1.5. Promoure noves campanyes de comunicació,
segmentades segons els perfils de població, per a la
prevenció de l’hàbit del tabac, amb la col·laboració de les
comunitats autònomes, que abordin, entre d’altres
qüestions, les implicacions que tenen per a la salut les noves
formes de consum de tabac i dels seus productes
relacionats, concretament, els vaporitzadors, les cigarretes
electròniques, o les pipes d’aigua.
1.6. Adoptar, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, criteris comuns i plans de vigilància per al
compliment de la Llei 28/2005, i millorar el sistema
d’informació actual i reforçant la tasca inspectora per
garantir el seu compliment.
1.7. Disminuir l’accessibilitat al tabac i els seus productes
relacionats pel que fa als més joves i menors d’edat a través
de l’harmonització, en el marc de la Unió Europea, de la
fiscalitat de tots els productes relatius al tabac i els
dispositius relacionats, i fent-la semblant als països més
desenvolupats del nostre entorn.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

2.1. Promocionar les unitats de deshabituació del tabac en
l’àmbit de l’Atenció Primària.
2.2. Desenvolupar un pla d’atenció al fumador.
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2.3. Abordar de manera específica les conseqüències del
consum de tabac, sobretot, pel que fa als col·lectius més
vulnerables, com puguin ser els joves i adolescents.

Palma, 5 de novembre de 2021
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antònia Martín i Perdiz
Antonio Jesús Sanz i Igual
Els portaveus
Pilar Costa i serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Castells i Baró

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 de novembre de 2021, admet a tràmit les proposicions
no de llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 12008/21, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a evitar el sobrepès
i l'obesitat infantil, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L’obesitat infantil ha esdevingut un problema a escala
mundial.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que el
10% dels nins i les nines en edat escolar presenta sobrepès i,
dins aquest col·lectiu, el 25% ha desenvolupat un quadre
d’obesitat.

A Espanya, segons l'estudi Aladino sobre l'Alimentació,
Activitat Física, Desenvolupament Infantil i Obesitat referent
a l’any 2019, el 40,6% dels nins i les nines d'entre 6 i 9 anys
tenen sobrepès o obesitat i, segons l’INE, el 20% dels
adolescents presenta aquesta condició. Aquesta estadística situa
Espanya com el quart país europeu amb major prevalença
d'obesitat infantil.

A Balears, segons dades del II Estudi sobre la prevalença de
l’obesitat a les Illes Balears realitzat al llarg del curs
2016-2017, un de cada quatre alumnes presenta sobrepès.

L’evolució estadística demostra que una vegada es
desenvolupa obesitat és molt difícil perdre pes en un futur i,

segons l’OMS, entre un 50 i un 70% dels adolescents obesos ho
continuaran sent d’adults. A més, l’obesitat infantil suposa
l’inici de moltes malalties com ara diabetis, càncer o malalties
cardiovasculars que, amb més probabilitat, acabaran
desenvolupant en la seva edat adulta.

L’estudi Aladino confirma que la renda és un factor
important i determinant, ja que l’obesitat i l'excés de pes afecta
més les famílies amb menys renda. Així, aquest estudi estableix
que a les famílies que ingressen menys de 18.000 euros a l'any
hi ha una prevalença d'excés de pes del 47,3% (amb un 23,2%
d'obesitat), mentre que entre a les que guanyen més de 30.000
euros aquesta dada és del 33,7% (11,9% d'obesos). És el
fenomen conegut com la pobreobesitat.

Les causes més directes són una pitjor alimentació i uns
hàbits vitals menys saludables. Així ho reflecteixen els resultats
d’aquest estudi que diu que les famílies més humils acudeixen
a establiments de menjar ràpid més sovint que les més
acomodades (un 18,5% hi va almenys una vegada per setmana
enfront del 10,7%) i els nens més humils consumeixen més
llaminadures (11,5% ho fan diverses vegades al dia enfront del
3,9%). Destaca que a Espanya el 70% de les begudes
energètiques les consumeixen adolescents i un 16% són menors
de deu anys.

Els hàbits de vida sedentaris de la societat del segle XXI fan
que la majoria dels nens i adolescents no realitzin tota l'activitat
física que haurien de realitzar. A Espanya, només el 37%
aconsegueix arribar a l'hora mínima diària d’exercici que
recomana l'Organització Mundial de la Salut, segons un estudi
realitzat per la Fundació Gasol. A Balears, les dades del II
Estudi sobre la prevalença de l’obesitat en les Illes Balears,
indiquen que el 55% dels estudiants es desplaça al seu centre
escolar en cotxe o bus i que, en general, dediquen més de dues
hores diàries a veure la televisió o a jugar a videojocs.

Per altra banda, les mesures sanitàries per evitar la
propagació de la COVID-19 no han fet sinó empitjorar aquesta
situació.

I la normativa actual destinada a prevenir-ho, en forma de
limitació de la publicitat, per exemple, no està funcionant.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar campanyes informatives, de
sensibilització i de prevenció de l’obesitat entre els joves i
adolescents.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla d’actuació contra l’obesitat
infantil.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure programes que instin els joves i
adolescents a portar una vida més saludable.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar les plantilles, en els centres d’Atenció
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Primària, de nutricionistes, psiquiatres i psicòlegs clínics
especialitzats en obesitat infantil per donar un servei de qualitat
als ciutadans de les Illes Balears davant aquesta patologia.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i coordinar sinergies entre els
professionals, els representants i les autoritats competents dels
sectors sanitaris, publicitari, tercer sector, comunitat educativa
i associacions implicades per tal d’arribar a acords que
permetin lluitar contra l’obesitat infantil.

Palma, a 28 d'octubre de 2021
La diputada
catalina Pons i Salom
El portaveu
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 12048/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a finançament de les cambres de comerç de
Balears, davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Les cambres de les Illes Balears tenen com a finalitat
promoure el desenvolupament econòmic i representar i
defensar els interessos generals de tots els sectors productius.
Així mateix, es configuren com a òrgans consultius i de
col·laboració amb les administracions públiques i compleixen
les funcions públicoadministratives assignades per llei. Així
mateix, la legislació balear estableix que podran existir fins a
quatre cambres: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En
l'actualitat en tenim tres: Mallorca, Menorca i
Eivissa-Formentera.

La modificació de la Llei de cambres aprovada pel Govern
Zapatero el passat 3 de desembre de 2010, va establir
l'eliminació de l'anomenat “Recurs Cameral Permanent”, una
exacció parafiscal obligatòria que les empreses tributaven en
uns percentatges fixos sobre la seva declaració anual de
beneficis nets (sobre l'Impost de societats, l'IAE i l'IRPF,
segons el cas), que era la forma en la qual les cambres de
Comerç s'havien vingut finançant fins a aquest moment. El
Reial decret llei 13/2010 mantenia la naturalesa jurídica com a
corporacions de dret públic per a les organitzacions i també
romanien invariables els fins i les funcions d'aquestes. El
problema residia que la part pública de les obligacions
camerals havia de ser finançada amb aportacions privades o per
la via de la signatura de convenis de col·laboració o encàrrecs
de gestió amb les administracions públiques.

Això ha suposat una brusca caiguda dels seus ingressos, i en
la pràctica (per a la immensa majoria de les cambres del país)
la impossibilitat de continuar exercint les seves funcions de la
mateixa forma i amb la mateixa eficàcia que fins al moment.

El 2017 s'aprovava la Llei 1, de 12 de maig, de cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes
Balears. En el seu article 30 s'estableix el sistema de 
finançament de les nostres cambres. Aquest sistema no

contempla la possibilitat d'un finançament públic directe i
estable per costejar els costos estructurals d'aquestes
institucions, facilitant el compliment de la seva vocació de
servei públic, amb plenes garanties d'efectivitat i pervivència.
Aquest sistema avui dia s'ha constatat, no dóna resposta a les
necessitats de funcionament de les cambres, especialment de les
de Menorca i Eivissa-Formentera. A pesar que es puguin anar
ingressant quantitats per la via de la subvenció o quotes
camerals, la necessitat de finançar les obligacions públiques de
les cambres només podrà solucionar-se establint una assignació
econòmica en els pressupostos de la comunitat autònoma amb
la finalitat d'obtenir estabilitat i possibilitat de preveure i
planificar recursos humans en relació amb les obligacions
legals que han de complir, i els serveis públics que presten.

Especial esment a les greus dificultats que aquesta falta
d'estabilitat financera genera a la Cambra de Comerç de
Menorca i a la d'Eivissa-Formentera, la subsistència de la qual,
en aquests moments, es troba amenaçada.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern central a dur
a terme les modificacions i millores legislatives a la Llei
1/2017, de 12 de maig  de cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, amb la
finalitat de garantir el finançament de les cambres per poder
realitzar les funcions que se'ls atribueixen i, en concret, a
modificar l'article 30 de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les
Illes Balears, amb el següent redactat:

"Article 30
Finançament

Per al finançament de les seves activitats, les cambres
disposaran dels següents recursos:

a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que prestin i, en general, per l'exercici de les seves
activitats.

b) Els productes, les rendes i els increments del seu
patrimoni.

c) Les aportacions voluntàries d'empreses o entitats
comercials.

d) Els llegats i donatius que puguin rebre.
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es

realitzin.
f) Els consignats anualment en el pressupost autonòmic

que puguin destinar-se a sufragar les despeses de
funcionament, el cost dels serveis públicoadministratius
contemplats a l'article 4 d'aquesta llei o la gestió de
programes que els siguin encomanats mitjançant convenis,
delegacions de funcions, encàrrecs o contractes programa.

El 85% es distribuirà pel Govern entre totes les cambres
de comerç segons el nombre d'empreses que pertanyin a
l'últim cens elaborat per cadascuna de les cambres en la
seva respectiva demarcació. El 15% restant es distribuirà en
funció dels serveis camerals que es prestin a les illes no
capitalines com a compensació als sobrecostos de la doble
insularitat.

g) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei,
en virtut de conveni o per qualsevol altre  procediment de
conformitat amb l'ordenament jurídic."
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
dur a terme la inclusió de les cambres de Comerç entre les
entitats regulades per la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius
fiscals al mecenatge.

Palma, 2 de novembre de 2021
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 12049/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a malalties rares i discapacitat, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Les malalties rares són aquelles que tenen una baixa
incidència en la població. Per ser considerada com a rara, cada
malaltia específica només pot afectar un nombre limitat de
persones, concretament, menys de 5 de cada 10.000 habitants.

No obstant això, les patologies poc freqüents afecten un
gran nombre de persones, ja que, segons l'Organització
Mundial de la Salut, existeixen prop de 7.000 malalties rares
que afecten el 7% de la població mundial. Això significa 3
milions a Espanya, 30 milions a Europa, 25 milions a Amèrica
del Nord i 42 milions a Iberoamèrica. A Balears es calcula que
hi ha 15.000 persones afectades per una malaltia rara. 

Aquestes patologies es caracteritzen per ser greus i
invalidants i per debutar precoçment. D'aquesta manera, dos
terços d'aquestes patologies es manifesten abans dels dos anys.
A més, produeixen dolors crònics en un malalt de cada cinc i en
gairebé la meitat dels casos el pronòstic vital està en joc.

Les malalties rares o malalties poc freqüents, són un conjunt
d'entre 5.000 i 7.000 patologies diferents que afecten un reduït
nombre de persones i per a les quals es compta amb poques
alternatives terapèutiques. Es calcula que a Espanya el 5,9% de
la població pateix una malaltia rara.

En la seva gran majoria es tracta, a més, de malalties greus,
cròniques, degeneratives i potencialment discapacitants i/o
mortals que comprometen tant la qualitat de vida com
l'autonomia personal.

A més de les limitacions físiques resultants del
desenvolupament d'aquestes patologies, les malalties rares
també suposen una important càrrega psicològica en els
pacients i els seus familiars, i van acompanyades d'elevats
costos econòmics associats a les seves cures i necessitats
específiques.

Cal destacar que la mitjana d'hores de dedicació a cura d'un
afectat és de 5 hores diàries. D'altra banda, més enllà dels
problemes que es plantegen a nivell domèstic, una malaltia poc

freqüent suposa una barrera per a l'accés a la formació i al
mercat laboral.

Segons la Federació Espanyola de Malalties Rares
(FEDER), el 41% diu haver perdut oportunitats laborals; el
37% ha hagut de reduir la seva jornada laboral; i el 37% ha
perdut oportunitats de formació.

A tot l'exposat anteriorment, hem d'afegir determinades
deficiències assistencials que perjudiquen aquests pacients. La
falta de professionals sanitaris especialitzats en aquestes
patologies i el fet de comptar amb pocs CSUR els obliga, en
moltes ocasions, a desplaçar-se fora de la seva comunitat
autònoma fins a rebre un diagnòstic adequat o per accedir al
tractament, la qual cosa provoca una greu situació de iniquitat.

Si parlem de discapacitat, dependència, segons l'"Estudi
sobre situació de Necessitats Sociosanitàries de les persones
amb Malalties Rares a Espanya", més d'un 80% de les persones
posseeix el certificat de discapacitat. No obstant això, el 35%
de les persones assegura no estar satisfet amb el grau
reconegut, normalment perquè consideren que no se'ls va fer
una valoració adequada per escàs coneixement sobre la
malaltia.

En matèria de dependència, el 25% disposa de la valoració
del seu grau de dependència: més d'un 40% en Grau III, un
32% en Grau II, i un 25% en Grau I.

Per tant, s'han de prendre mesures per reforçar la valoració
en tots dos processos, major accessibilitat i transparència en la
informació, millorar la coordinació, i l'especialització dels
professionals, tenint en compte les necessitats específiques de
cada persona, atenent la seva situació, amb independència de
la seva patologia.

Actualment continua pendent la reforma del nou barem per
a la valoració de la discapacitat. Es tracta de la incorporació de
la CIF -la Classificació Internacional del Funcionament, de la
Discapacitat i de la Salut-, que es desenvolupa amb un
enfocament més global on s'amplia l'escala de dificultats en
l'acompliment de la vida diària.

Aquest nou barem destaca per la importància que atorga a
l'individu i al context en el qual es desenvolupa; un marc en el
qual tenen major cabuda les malalties poc freqüents.

El principal problema que s'identifica en l'actualitat per
pacients i professionals és que Espanya continua treballant
segons l'antiga Classificació Internacional del Funcionament i
la Discapacitat a pesar que ja s'ha dissenyat un nou barem basat
en la classificació CIF, impulsada fa ja més d'una dècada.

El passat 2 de març d’enguany es va aprovar una declaració
institucional al Parlament de les Illes Balears amb motiu del
Dia Internacional de les Malalties Minoritàries on s’instava al
Govern de les Illes Balears dins les seves competències a, entre
d'altres:

• Elaborar i aprovar un Pla Autonòmic Integral de Malalties
Rares amb dotació dels recursos necessaris per a la seva
implantació.
• Atendre la persona de manera integral des d’equips
interdisciplinaris que treballen en xarxa, identificant als
professionals de referència per a la persona i l’atenció
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hospitalària i també d’atenció primària i tenint en compte
els principis de la bioètica.
• Treballar per garantir l'accés en equitat als Centres i
Unitats de Referència, CSUR, que es troben fora del
territori insular, així com la coordinació al costat dels
hospitals autonòmics.
• Reactivar la implementació del projecte d’atenció a
infants amb malalties complexes i avançades.

Per tot l’esmentat, i ja que són competències del Govern de
l’Estat les regulacions per a la valoració i els barems en
dependència i discapacitat i altres, proposem la següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’estat a actualitzar amb urgència l'“Estratègia en Malalties
Rares del Sistema Nacional de Salut” des del consens amb les
comunitats autònomes, la coordinació amb els professionals
sanitaris i les associacions de pacients, la cooperació amb la
indústria tecnològica i farmacèutica i el treball conjunt en el
marc de la Unió Europea.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’estat a millorar i reforçar el funcionament del Registre Estatal
de Malalties Rares -Reial decret 1091/2015- garantint que
estigui al servei dels pacients i la recerca en EERR. S'estableix
com a prioritari que les seves dades abastin la totalitat de les
malalties rares diagnosticades a Espanya, actualitzant el seu
catàleg a aquest efecte, i que els mateixos siguin de qualitat i es
bolquin degudament validats i autoritzats des dels registres
autonòmics de salut. Així mateix, és necessari l'historial clínic
únic i compartit amb les degudes garanties de confidencialitat
en l'accés a la informació.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a facilitar la participació activa de les associacions de
pacients en els diferents comitès, fòrums de discussió o grups
de treball que donin suport a l'Administració des d'un punt de
vista consultiu, tot això sota les premisses de l'ètica, el dret a la
intimitat i la transparència en el tractament de la informació.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar el Reial decret 1971/1999, de 23 de
desembre, concretament els barems per a l'avaluació del grau
de discapacitat, per garantir el reconeixement adequat del grau
corresponent a les persones afectades per una malaltia poc
freqüent, a fi de compensar l'especificitat, la realitat i les
necessitats diàries que generen els cursos d'aquestes malalties.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reformar el nou barem per a l'atenció a la discapacitat,
incloure la proposta d'adequació de l'actual procediment a la
CIF (Classificació Internacional del Funcionament, de la
Discapacitat i de la Salut), i augmentar els recursos tècnics i
professionals de valoració amb l'objectiu de garantir la seva
correcta implementació.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
i al Govern de les Illes Balears a impulsar programes de
formació per als professionals que valoren la discapacitat, ja
que el col·lectiu de pacients amb malalties rares compta amb
unes necessitats molt especialitzades.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la informació, l'orientació i la valoració de la
discapacitat en menors de 0 a 6 anys es realitzi convenientment
en centres específics.

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a abordar dins del si del Consell Territorial un procés
pel qual les comunitats autònomes arribin a un acord sobre les
mesures necessàries per homogeneïtzar les condicions de
participació dels beneficiaris de dependència establint uns
criteris i unes condicions que, independentment del lloc en què
resideixin, preservin el seu dret a un nivell de vida adequat per
a ells i les seves famílies.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a unificar els processos de valoració de la discapacitat
i la situació de dependència.

Palma, 2 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cabrera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

D)
RGE núm. 12051/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a garantir la viabilitat i donar seguretat jurídica
als clubs nàutics de Balears, sota l'empara del Govern de
les Illes Balears a través de Ports IB, a fi que puguin
mantenir la gran labor social, esportiva i turística que
ofereixen a la societat, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Els clubs nàutics realitzen una triple funció importantíssima
a la nostra societat balear: social, esportiva i turística, i per
això, des del Partit Popular el 2014 es va cedir un lloc en el
Consell d'administració de l'APB a l'ACNB ja que mancaven
fins llavors de veu i vot en l'entitat portuària estatal, a
diferència d'altres ports recreatius i empreses concessionàries
que sí tenien presència en el consell a través de diverses
patronals perquè estiguessin representats dins de l'APB on la
seva col·laboració, esforç i experiència dins dels ports de
Balears conserven el seu lideratge en el sector recreatiu.

La nàutica esportiva i d'esbarjo com a sector estratègic i de
gran importància per a l'economia de les Illes, és de summa
importància el reconeixement que els clubs són vertebradors
socials i promotors de les activitats nàutiques i esportives, així
com del valor que aquests aporten al turisme en desenvolupar
des de fa dècades una filosofia de gestió que precisament ara,
en aquest context de crisi, s'ha revelat eficient i sostenible.

L'assemblea anual de l'ACNB va acordar encarregar un
estudi sobre el seu impacte econòmic a la Universitat de les
Illes Balears (UIB) el juny de 2019, que permetés conèixer la
repercussió econòmica de les 24 entitats sense ànim de lucre
integrades en aquesta associació donar a conèixer la labor que
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desenvolupen els clubs nàutics i quantificar el benefici que
aporten a la societat.

Al llarg dels anys s'han anat prorrogant les concessions dels
clubs nàutics que estan sota el paraigua del Govern, a l'espera
de veure què ocorre amb els que depenen de l'Autoritat
Portuària de Balears.

Segons les dades de l'Associació de Clubs Nàutics de
Balears, presentades el gener de 2021 de l'informe elaborat pel
Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les
Illes Balears (UIB) sobre l'impacte econòmic i social dels clubs
nàutics de Balears, sabem que els 24 clubs nàutics de Balears
generen de manera directa o indirecta un total de 3.883
ocupacions i la seva producció global de 626 milions d'euros es
tradueix en un valor afegit de 209 milions d'euros.

Per part seva, cal destacar que generen ocupació de qualitat,
no estacional i que, a més, realitzen una funció social i
esportiva que no desenvolupa cap altra activitat nàutica. Són
equipaments generadors d'aficionats a la mar que han demostrat
fortalesa i generositat en moments de crisis.

L'estructura estable de socis ha esmorteït l'impacte
econòmic directe dels clubs i la impressió és que els impactes
indirectes aniran en línia amb la resta de sectors de la societat.
Els resultats en mèrits esportius a nivell olímpic són un orgull
per a tots, mèrit fonamental de regatistes i clubs nàutics que
tant d'esforç realitzen any rere any. Fins i tot la presidenta
Armengol va realitzar un acte d'homenatge i reconeixement als
nostres esportistes de Balears, entre els quals destaquen els
nostres regatistes.

No hem d'oblidar-nos del calvari ocorregut amb el Club
Marítim d'Es Molinar de Llevant, amb el Club Nàutic d'Eivissa
i, si ningú no hi posa remei, el que pot ocórrer-li al RCN de
Palma, d'entre altres.

Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular,
proposa la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix i agraeix el treball
dels clubs nàutics de les Illes Balears per la seva gran labor
social, esportiva i turística a la nostra societat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que transfereixi les instal·lacions i la gestió de la part
nàuticoesportiva dels seus ports, així com recull el nostre
Estatut d'Autonomia, com una competència autonòmica, en el
marc de la Llei de Ports IB, podent assumir aquesta
competència i, d'aquesta manera, que resulti més beneficiós per
a les nostres entitats amb finalitat social i esportiva que l'actual
regulació establerta en la Llei de ports de l'Estat, perquè els
clubs nàutics i la seva gran labor social i esportiva vegin
salvaguardada la seva continuïtat a Balears.

Palma, 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

E)
RGE núm. 12052/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a millora i agilitació del procés de valoració de la
discapacitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Atesa la situació produïda per mancances i retards
continuats, des del inici d’aquesta legislatura, en el servei
mèdic que efectua les valoracions de discapacitat a Eivissa i a
Menorca, la qual cosa està resultant un greu perjudici per als
afectats i les seves famílies.

Ateses les queixes totalment justificades dels afectats i les
seves famílies davant una situació que s’està transformant en
insostenible per a moltes persones, sense rebre solució ni del
Govern balear.

Atès que el termini màxim que contempla la llei per a la
tramitació d'una incapacitat és de 135 dies hàbils, cosa que en
aquests moments no s'està complint a les nostres illes.

Atès que els retards de la valoració de discapacitat a
Eivissa, encara que s’han reduït, estan en l’actualitat molt per
damunt dels sis mesos.

Atès que el servei per valorar la discapacitat a Menorca
porta quatre anys sense comptar amb un metge fix i el resultat
és que a l’actualitat prop de 600 persones esperen per ser
avaluades i la demora mitjana ja se situa entre 15 i 16 mesos.

Atès que el nostre grup parlamentari ha presentat distintes
iniciatives destinades a pal·liar els retards en la valoració de
discapacitat a Eivissa i a Menorca, com per exemple la
Proposició no de llei RGE núm. 4779/2019 aprovada per
unanimitat, després d’acceptar esmena, el setembre de 2019.

Atès que el 5 de desembre de 2019 el Govern de les Illes
Balears va aprovar el Decret 91/2019, pel qual es regula el
procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els
principis generals del procediment per al reconeixement del
grau de dependència i es modifica el Decret 83/2010, de 25 de
juny, pel qual s’estableixen els principis generals dels
procediment per al reconeixement de la situació de
dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el regim de
compatibilitat de les prestacions dels Sistema per a la
Autonomia i l'Atenció a la Dependència a l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa
Publica d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears.

L’aprovació d’aquest decret pretenia unificar els processos
per realitzar les valoracions dels percentatges de discapacitat i
els graus de dependència i així simplificar la tramitació i
atorgar homogeneïtat als criteris entre aquests reconeixements.
A dia d’avui aquest procés encara no ha donat els seus fruits i
seguim amb uns retards intolerables que necessiten ser resolts
de manera urgent.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a donar compliment de manera urgent a la Proposició
no de llei RGE núm. 4779/2019, aprovada per unanimitat el
setembre de 2019, com prendre les mesures necessàries i
urgents per tal de solucionar els problemes de retard de
valoracions de discapacitat a les Balears, i especialment a
Menorca i Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure les partides pressupostàries necessàries per
tal de garantir el servei de valoracions de discapacitat a totes
les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la unificació dels processos per realitzar les
valoracions dels percentatges de discapacitat i els graus de
dependència, a totes les Illes de les Balears, faciliti de manera
urgent la resolució dels expedients pendents de revisió i la
disminució de retards de les valoracions de graus de
discapacitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb el terminis que marca la llei (135 dies
hàbils) quant a la valoració de discapacitats i que aquest
compliment es faci efectiu en un termini màxim de mig any.

Palma, 2 de novembre de 2021
La diputada
Margalida Durán i Cabrera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

F)
RGE núm. 12053/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla general de ports adequat per a les Illes
Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que recentment el
Pla General de Ports ha estat en exposició pública i amb la
finalitat de garantir el principi de legalitat, la jerarquia
normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets
individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la
interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics que protegeix
l'article 9.3 de la Constitució, es fa necessari que el Parlament
es pronunciï sobre aquest tema.

El Pla General de Ports ha estat en tràmit d'informació
pública. De la seva exposició s'ha pogut constatar que podria
no complir amb el preceptuat en la normativa vigent i tenir
l'aire de nul·litat, il·legalitat i fins i tot de possible
inconstitucionalitat, que sustentem en els següents motius:

1) El Pla de Ports ha de tenir com a objectiu principal
l'ordenació i el planejament dels ports competència de la CAIB.
Però entrant en el detall i el contingut de l'esmentat pla es
constata que és una clara prohibició d'ampliacions i també de
nous ports, per la qual cosa en cap cas el Pla no pot
considerar-se com d'ordenació i planificació, sinó més aviat
com una moratòria portuària en tota regla. En aquesta objectiva
la veritat és que ha de recollir el Pla la ubicació i la
classificació de les instal·lacions portuàries de les Illes, amb
criteris de sostenibilitat mediambiental i d'equilibri territorial,
cuidant les interrelacions de les zones costaneres amb les
d'interior, coordinant aquestes instal·lacions amb les xarxes de
transport terrestre i donant resposta a les necessitats comercials,
industrials, pesqueres i esportives del sistema portuari
autonòmic.

No obstant això, el Pla General es redueix a realitzar un mer
inventari de les instal·lacions ja existents, sense afegir una sola
línia del creixement previst, per la qual cosa el Pla no serveix
a la seva finalitat, que no és una altra que la d'intentar donar
sortida a les necessitats del sector perquè amb la prohibició de
noves construccions i de les ampliacions no resol la necessitat
de cobrir la demanda d'amarraments que l'estudi de demanda
realitzat en el seu moment recollia, a més de les peticions que
es mantenen en les llistes d'espera que té l'ens portuari
autonòmic.

2) El Pla General de manera expressa prohibeix la construcció
de nous ports així com les obres marítimes d'ampliació de les
infraestructures portuàries durant la vigència d'aquest, a
excepció de les recollides en el propi Pla General. Lamentem
que la moratòria impedeixi tant les noves construccions com les
ampliacions de les ja existents. Entenem que aquesta disposició
de caràcter general, amb absència de total motivació, no està
ajustada a dret. Es tracta d'un abús de les facultats discrecionals
de l'administració i es contradiu amb el que s'estableix a
l'article 6.c), f) i g), que parla d'adequar la demanda a l'oferta.
A més s'excedeix del marc en què pot actuar l'administració
mitjançant un decret, ja que la Llei 10/0225 en cap cas no
habilita per adoptar tal prohibició al decret que aprovi el Pla
General (articles 8 i següents). La moratòria que es pretén no
és més que la plasmació d'una ideologia política, màximament
quan en el propi estudi de demanda s'afirma que encara hi ha
marge per a creixement.

3) La creació de rampes d'encallada i de marines seques no
resolen per si soles la demanda de llocs d'amarrament,
màximament quan és per tots sabut que només és possible el
seu ús per un determinat tipus d'embarcacions de petita eslora,
quedant fora una gran part de la flota d'embarcacions de
Balears, com ara velers, embarcacions tradicionals de fusta
(que han d'estar en remull) i les eslores ja més habituals a partir
de 9 metres.

4) El Pla General no detalla com s'articularà ni amb els
ajuntaments ni amb els consells insulars la creació d'aquestes
marines seques, a pesar que la majoria s'han de situar en zones
urbanísticament aptes per a això. Fins i tot moltes de les ja
existents estan en terrenys rústics de forma totalment irregular,
sense que en el pla subjecte a exposició pública es tracti aquest
tema tan important.

5) L'àmbit d'aplicació del Pla General de Ports comprèn el
territori de les Illes Balears, en concret les illes de Mallorca,
Menorca i Eivissa i es limita de manera exclusiva l'àmbit
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d'aplicació del PGP únicament al llistat de ports que figuren en
el decret de traspàs de competències.

Això entra en contradicció amb l'article 1 de la Llei
10/2005, de ports de les Illes Balears, pel qual es constitueix
l'objecte d'aquesta llei l'ordenació dels ports i de les
instal·lacions portuàries i marítimes de competència de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estenent així l'àmbit d'aplicació a totes aquestes instal·lacions
que siguin competència de la comunitat autònoma. Així,
s'estendria l'àmbit d'aplicació a les instal·lacions que no estan
compreses en el decret de transferències però que siguin
competència de la CAIB, contemplant les instal·lacions
adscrites o transferides. D'aquesta manera, els camps de boies
gestionats per la Conselleria de Medi Ambient competència de
costes haurien de ser gestionades per Ports en tractar-se
d'instal·lacions marítimes i preveure's la seva transferència o
adscripció en el mateix text del decret.

6) Les accions dirigides a l'adequació de l'oferta i la demanda
són un mer maquillatge que no resol la situació en absolut, sent
que les accions proposades són poc realistes, a més de
clarament contradictòries. La instal·lació de pantalans flotants,
de polígons ordenats de fondejos per a l'època estival o les
marines seques i les rampes d'encallada no serveixen en absolut
per donar sortida al creixement previst del sector que va quedar
plasmat en l'estudi de demanda, al qual cal sumar el de les
llistes d'espera de sol·licitants d'amarrament existents.

Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular,
proposa la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incloure
en el Pla General de Ports de Balears -de manera real i efectiva-
els criteris de sostenibilitat mediambiental i d'equilibri
territorial, amb les interrelacions de les zones costaneres amb
les d'interior, amb coordinació d'aquestes instal·lacions amb les
xarxes de transport terrestre, per donar resposta a les
necessitats comercials, industrials, pesqueres i esportives del
sistema portuari autonòmic, garantir l'ordenació i el
planejament dels ports competència de la CAIB, eliminar
l'arbitrària moratòria portuària consistent en la prohibició de
noves construccions i també de les ampliacions, la qual cosa no
resol la necessitat de cobrir la demanda d'amarraments que
l'estudi de demanda realitzat en el seu moment recollia, a més
de les peticions que es mantenen en les llistes d'espera que té
l'ens portuari autonòmic, emmalaltint per tant d'un possible vici
de nul·litat, il·legalitat i inconstitucionalitat.

Palma, 2 de novembre de 2021
El diputat
José Luis Camps i Pons
El portaveu
Antonio Costa i Costa

G)
RGE núm. 12111/21, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a ajudes de fons europeus per al sector del
transport, davant la Comissió d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, anuncià
el passat 3 de novembre a les associacions professionals de
transport de Balears les ajudes que, amb els fons europeus Next
Generation, podran rebre per a la renovació de la flota de
vehicles.

Aquestes ajudes, que ha de tramitar el Govern de la
comunitat autònoma, s’adrecen a autònoms i empreses de
transport de passatgers i també de transport de mercaderies. 

Segons el conseller Marí, les empreses i els autònoms de
transport de les Illes Baleares, en una primera fase, podran
rebre fins a 3.621.025 euros per renovar la flota de vehicles.
També hi ha la previsió que s’obre una segona línia d’ajudes,
destinada igualment al sector de transport de passatgers i
mercaderies, per impulsar la digitalització d’aquestes empreses,
i en podran ser beneficiaris els titulars d’autoritzacions de
transports de passatgers, en vehicles de més de vuit places i de
mercaderies.

Les línies de les ajudes de renovació de flota són per donar
de baixa vehicles contaminants, adquirir vehicles d’energies
alternatives, transformar la propulsió dels vehicles cap a
energies menys contaminants i instal·lar punts de recàrrega.

Per a l’adquisició de vehicles d’hidrogen s’han previst
ajudes que oscil·len entre els 2.500 i els 200.000 euros.

El Govern de la Sra. Armengol preveu que el Govern
d’Espanya completi la transferència d’aquests 3,6 milions el
mes de desembre i, dins els tres mesos següents, fer la
convocatòria perquè les empreses del sector puguin demanar
les ajudes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concretar la quantitat que rebran les empreses de
transport de Balears per a la renovació de les flotes de vehicles,
definint la quantia en cada cas: per al transport de passatgers i
per al transport de mercaderies, amb indicació de quin
percentatge de la compra dels nous vehicles rebrà subvenció de
la comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tancar dins el mes de desembre l’acord amb el
Govern d’Espanya per concretar quina serà la seva aportació,
conèixer la partida total i fixar el calendari per a la
convocatòria d’aquestes ajudes, que, en tot cas, s’ha de fer
pública abans de dia 1 d’abril de 2022.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar la dotació pressupostària i l'obertura de la
línia d’ajudes, destinada al sector de transport de passatgers i
mercaderies, per a la digitalització d’aquestes empreses, amb
l’objectiu que la convocatòria es faci pública abans de dia 1
d’abril de 2022.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure i impulsar el subministrament d’hidrogen
a l’illa de Menorca, que avui no disposa d’aquesta energia.

Palma, 5 de novembre de 2021
La diputada
María Asunción Pons i Fullana
El portaveu
Antonio Costa i Costa

H)
RGE núm. 12115/21, del Grup Parlamentari Unidas

Podemos, relativa a la biodiversitat marina, Tractat globals
dels oceans, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Les Illes Balears estan envoltades de mar. Això, que sembla
un tòpic, marca una especificitat que té conseqüències diverses
sobre l'economia, la cultura, la societat en general i sobre el
medi ambient. Tot el que ocorre a la mar que ens envolta, el
Mediterrani, ens influeix d’una o d'altra manera. Per això fa uns
mesos, el Parlament de les Illes Balears va designar una
comissió integrada per diputats de diverses formacions
d'aquesta cambra per defensar al Congrés dels Diputats una
Proposició de llei per a la declaració de les aigües
jurisdiccionals espanyoles com a zona lliure de prospeccions
d'hidrocarburs que preservés a l'arxipèlag dels potencials
abocaments que pogués ocasionar l'explotació d'aquests
hidrocarburs. Aquesta llei encara ha de votar-se definitivament,
però la petició balear va ser considerada per majoria gairebé
absoluta. Els arguments per part dels diputats que allà vàrem
defensar aquesta necessitat de protecció varen ser variats.
L'economia, el turisme, la biodiversitat es varen entrellaçar per
aconseguir un objectiu que va unir a totes les forces polítiques.
Però incidint en aquesta mateixa línia, cal tenir en compte el
que succeeix a alta mar, fora de les aigües jurisdiccionals
espanyoles entorn de les illes o des de la costa llevantina o
catalana en direcció a les Balears o més enllà de les Balears.

Segons el Programa Internacional sobre l'Estat de l'Oceà
-International Programme on the State of the Ocean (IPSO)-
existeixen diverses amenaces als oceans i mars relacionades
amb l'escalfament global que interfereixen substancialment a la
disminució de la producció de la cadena alimentària marina, la
reducció de la capacitat d'emmagatzemar carboni, la disminució
dels nivells d'oxigen i el possible alliberament de calor
emmagatzemada a l'atmosfera.

La pèrdua de biodiversitat és una altra de les màximes
preocupacions contemplades a les dinàmiques biològiques
d’alta mar. Entre les causes, la sobreexplotació pesquera, la
pesca incontrolada i il·legal, la proliferació d'espècies
invasores, les conseqüències de l'intens trànsit marítim
(abocaments incontrolats, soroll submarí antropogènic),
l'activitat minera (explotació d'hidrocarburs i explotació de
minerals essencialment) i el propi escalfament global.

Actualment, està en fase d'estudi un conveni de l'ONU per
a la Protecció i Ús Sostenible dels Oceans, més enllà dels límits
i jurisdiccions territorials dels estats riberencs d'alguna mar
(Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNJ). Pretén ser
un instrument internacional jurídicament vinculant relatiu a la
protecció dels mars i de la diversitat biològica marina de les
zones situades fora de la jurisdicció nacional, en el marc de la
Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar
(UNCLOS), que en el seu article 192 estableix que “els Estats
tenen l'obligació de protegir i preservar el medi marí”.

Espanya és el país amb major biodiversitat marina d'Europa
en albergar tres regions biogeogràfiques (mediterrània, atlàntica
i macaronèsica) molt diferenciades quant a espècies i
ecosistemes. És, a més, el segon país europeu amb més
superfície marina protegida, amb un total de 84.400
quilòmetres quadrats -que suposen gairebé una quarta part de
la superfície marina que la Unió Europea té inclosa a la xarxa
Natura 2000. Les Illes Balears aporten 1.642,7 quilòmetres
quadrats a aquesta superfície, comptant amb l'ampliació recent
del Parc Nacional de Cabrera, que s'ha convertit en el parc
nacional marí més gran del Mediterrani occidental i el parc
nacional més gran de l'Estat, inclòs els terrestres. Existeixen
projectes d'ampliació de zones protegides a la mar balear, com
per exemple la protecció del Canal de Menorca per la riquesa
biològica dels seus rodolits, així com dels fons rocosos de
coral·ligen.

Espanya és així mateix un dels estats europeus que
compleix amb l'objectiu del Conveni de Biodiversitat Biològica
(CBD) de protegir almenys el 10% de les seves aigües marines,
havent superat ja la xifra del 12% amb l'aprovació de l'àrea
marina protegida del Corredor de Migració de Cetacis del
Mediterrani entre les Illes Balears i la costa llevantina. Les Illes
Balears és la comunitat autònoma que aporta la major extensió
a aquesta superfície marina.

L'Acord o Conveni per a la Protecció i Ús Sostenible dels
Oceans, també denominat Tractat Global dels Oceans o Tractat
per a la Governança d’Alta mar, havia d'haver celebrat l'agost
de 2021 a Nova York la seva quarta i última ronda de
negociacions, però ha estat novament posposada fins a la
primavera de 2022 a causa de la COVID-19. Segons el
Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic,
entre les qüestions a debat figuren “la utilització de mecanismes
de gestió basats en zones geogràfiques incloent l'establiment
d'àrees de protecció marina, l'accés als recursos genètics
marins, la creació de capacitat i la transferència de tecnologia
marina, o l'avaluació d'impacte ambiental en aigües
internacionals”. L'objectiu final és disposar d'un marc regulador
de les aigües internacionals, que suposen més de dos terços del
total dels oceans.

El moment en el qual es pretén tancar aquest conveni és
particularment complex i preocupant donades les condicions
dels oceans i mars, amenaçats per la contaminació creixent de
tota mena de substàncies (abocaments incontrolats en alta mar,
presència de plàstics i microplàstics, residus industrials
transportats pels corrents des de la costa), així com per les
conseqüències ja citades del canvi climàtic (sobretot l'augment
de la temperatura i l'acidificació de la mar), la proliferació
d'espècies invasores entre les quals destaquen les algues
tòxiques per la seva conseqüència sobre l'alimentació d'espècies
marines, però també sobre la humana, la sobreexplotació de
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recursos pesquers i les noves tecnologies que obren la porta a
la mineria en el fons dels oceans, en un moment d'escassetat de
matèries primeres.

El marc normatiu internacional actual en matèria de
protecció de la biodiversitat marina es basa en els Convenis
regionals de protecció del medi marí, com el conveni sobre la
protecció del medi marí de l'Atlàntic Nord-est (OSPAR) o el
del Conveni de Barcelona, les organitzacions regionals de
pesca, les organitzacions internacionals que regulen el transport
marítim (Organització Marítima Internacional) i l'explotació
dels fons marins (Autoritat dels Fons Marins), així com els
fòrums científics i tecnològics internacionals relacionats amb
la mar i els seus recursos.

Pel que fa a la regulació marítima vigent en matèria de dret
marítim es disposa de la ja referida Convenció de Nacions
Unides sobre el Dret de la Mar (Montego Bay 1982), signat per
Espanya en 1984 i ratificat en 1996 després de la seva entrada
en vigor l’any 1994. Defineix, especifica i estableix els límits
territorials dels estats sobre la mar contigua a les seves costes.
D'aquesta manera delimita internacionalment la mar territorial,
les plataformes continentals i les zones econòmiques
exclusives. Si bé la Convenció aborda també assumptes
relacionats amb les zones marines situades fora de la jurisdicció
dels estats com ara la contaminació, la biodiversitat o la
protecció del mitjà en general, manca de mecanismes
vinculants que assegurin els objectius marcats en ells. Per això,
en aquests moments de pressió extrema sobre els oceans,
resulta clarament insuficient, d'aquí la implementació
normativa que es treballa actualment. Aquest acord tindria
precisament com a objecte reforçar el marc de protecció i
conservació de la biodiversitat en aigües internacionals, on no
existeix la jurisdicció dels Estats i sí en canvi llacunes a la seva
regulació mitjançant el dret internacional. El resultat final
aconseguiria dos àmbits diferenciats: la protecció de la
biodiversitat dels oceans i dels mars d'una banda i per altra la
regulació de les activitats que s'hi desenvolupen.

Aquest acord internacional és important pel conjunt dels
oceans i mars entre els quals es troba el mediterrani occidental
on s'integra l'arxipèlag de les Illes Balears, un territori amb una
gran biodiversitat, amb notables espais naturals marins, però
extremadament fràgil i exposat a totes les amenaces referides.
La proposició de llei citada per a la declaració de les aigües
jurisdiccionals espanyoles com a zona lliure de prospeccions
d'hidrocarburs es veuria complementada amb un bon acord
internacional sobre la governança d'oceans i mars que pogués
protegir i gestionar els espais biodiversos d'alta mar que
envolten les illes. És important, finalment, recordar que les
espècies marines són sensibles a les amenaces descrites, als
seus efectes, independentment del seu origen. No entenen de
sobiranies, però sofreixen les conseqüències dels impactes, es
produeixin on es produeixin. Per això, entenem fonamental una
regulació vinculant entre els països riberencs del mediterrani
occidental en el marc de l'acord global que contempli la
multiplicitat d'impactes sobre la biodiversitat marina.

Per tot això, des del Grup Parlamentari de Unidas Podemos
presentem la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
impulsar i aprovar, en el marc de la següent ronda de
negociacions internacionals respecte al Tractat Global dels
Oceans o Conveni per a la Protecció i Ús Sostenible dels
Oceans (BBNJ) que es celebrarà la pròxima primavera de l'any
2022, els següents punts:

a) Declarar una moratòria cautelar sobre l'explotació minera
dels fons marins, prohibint immediatament tota nova exploració
i producció de petroli i gas en alta mar.

b) Acordar procediments d'avaluació d'impacte ambiental
(EIA) eficaços que afrontin de manera convençuda el problema
de la contaminació transfronterera originada per les activitats
humanes.

c) Abordar l'establiment efectiu de mecanismes legals per
a compartir els beneficis dels recursos genètics marins.

d) Reformar els drets de vot en òrgans com l'Autoritat
Internacional dels Fons Marins per posar fi als interessos creats
que soscaven l'enfocament de precaució.

e) Fer complir les normes existents sobre àrees marines
protegides (AMP). Acordar que per a l'any 2030 almenys el
30% de l'oceà es trobi dins d'àrees marines protegides, amb el
70% restant gestionat de manera sostenible i preventiva, i
plantejar arribar al 50% de protecció dels oceans i mars en el
futur pròxim. Implementar una prohibició del dragatge en
ecosistemes marins vulnerables (EMV) i en totes les àrees
marines protegides (AMP).

f) Posar fi a la sobrepesca i a les pràctiques destructives,
inclosa la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada
(INDNR). Prohibir les subvencions a la pesca d'alt impacte
ambiental i integrar el clima en les polítiques pesqueres.

g) Reduir radicalment la contaminació de les aigües
marines, inclosos l'originada en els fertilitzants nitrogenats i les
aigües residuals, controlant els abocaments tant terrestres com
marins. Negociar un acord global de plàstics per a reduir o
eliminar plàstics innecessaris i establir límits globals per a la
producció de plàstic verge.

h) Proporcionar un mecanisme de finançament per a la
gestió i protecció dels oceans; i gravar les activitats no
sostenibles per eliminar els costos dels béns comuns mundials
i finançar la innovació i l'adaptació.

i) Ampliar la recerca científica sobre els oceans i augmentar
la transparència i l'accés a les dades oceanogràfiques
procedents de totes les fonts (ciència, governs, indústria), en el
context del Decenni de les Ciències Oceàniques per al
Desenvolupament Sostenible, especialment en relació amb
l'absorció i alliberament de calor de la mar a l'atmosfera i en
general sobre les conseqüències de l'escalfament global.

j) Donar suport a campanyes d'informació pública per a
sensibilitzar a tots els sectors socials sobre els importants
vincles entre l'oceà, el canvi climàtic, la biodiversitat i el seu
immens valor per a la salut i el benestar humans.
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Palma, 5 de novembre de 2021
El diputat
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
El portaveu
Alejandro López i Soria

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 2399 a 2403/21, del diputat
Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ingrés total corresponent al cànon de sanejament
d'Abaqua a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera
durant l'any 2020.

El cànon de sanejament és un impost propi de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i, com a tal, la recaptació del qual
es du a terme a través de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, a la qual li correspon gestionar, liquidar, inspeccionar
i recaptar els tributs propis de la CAIB i no a través
d’ABAQUA, d’acord amb l’establert al Decret legislatiu
1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües.

Palma, 8 de setembre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2782/21, del diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a convenis de col·laboració
publicoprivada en construcció d'habitatge social, assequible
o de protecció oficial a l'actual legislatura.

El projecte que està més avançat en aquest sentit és el de
Calvià. El Consell de Govern va autoritzar una permuta a un
solar perquè un promotor privat construeixi habitatge a canvi
de cedir alguns d’aquests habitatges a l’IBAVI. L’IBAVI va
convocar un concurs per permutar aquest solar i les 48 places
d’aparcament. A canvi el promotor haurà de cedir un nombre
d’habitatges edificat pel mateix valor del sòl a l’IBAVI:
• La superfície edificable d’aquest solar és de 2.898,59

metres quadrats.
• Es determina que el valor de la permuta és de 830.767,98€.
• Per tant, l’empresa adjudicatària haurà d’entregar a

l’IBAVI un mínim de 428 metres quadrats útils d’habitatge.
• Aquests habitatges passaran a formar part del parc públic

habitatge i es gestionaran a través de l’IBAVI.
• Els habitatges que es quedi l’empresa adjudicatària aniran

destinats a venda.

Palma, 27 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5081/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a eliminació del
servei de bus als pobles pels quals passa el tren.

No s’ha eliminat cap servei de bus a cap poble. És cert que
hi ha llocs on únicament hi ha servei de bus o tren on ja es
cobreix la connectivitat. Amb la renovació del servei de bus
que va entrar en vigor a principi de 2021 s’ha vist millorada la
connectivitat a l’illa i, a més a més, amb el nou sistema tarifari
s’ha guanyat competitivitat i es fidelitza a l’usuari del transport
públic.

Palma, 26 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 5530 i 5531/21, de la
diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a pujades abusives de
preus a la connectivitat entre Balears i la península (1 i 2).

Per part de l’entitat no hi ha hagut cap sol·licitud de reunió
i per tant el Govern de les Illes Balears no s’ha reunit amb
Consubal per tractar aquest tema.

Així i tot vàrem ser coneixedors de les queixes remeses a un
escrit i des de la Conselleria ens vàrem posar en contacte amb
l’organisme competent que vetlla per l’evolució dels preus del
transport aeri que és la Direcció General d’Aviació Civil.

Les dades aportades per Aviació Civil constaten la següent
evolució pel que fa als preus dels bitllets:
• Transport marítim: 2019-2020:+11,4%; 2020-2021: -5%
• Transport aeri: 2019-2020: +7,3%; 2020-2021: -14%

Per tant amb les dades de què disposam des del Govern no
podem afirmar que hi hagi una pujada de preus, tot i que sí que
en determinades dates i rutes es poden donar índex de preus
alts.

A més, el Govern no és competent en incidir en el mercat de
preus a no ser que es tracti d’una ruta OSP. Així i tot estam en
constant contacte amb la DGAC (Direcció General d’Aviació
Civil) per vigilar l’evolució dels preus en el transport interilles
i amb la península.

Palma, 29 d’octubre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Josep Marí Ribas
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 6619/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cost dels hotels COVID-19 a les Illes
Balears, Hotel Bellver.

En data 7 de maig de 2021, el director general del Servei de
Salut va dictar Resolució acordant l’habilitació de 300
habitacions de l’Hotel Melià Bellver per oferir un servei
d’allotjament en règim de pensió completa per a usuaris lleus
o asimptomàtics de la COVID-19 sense residència a Mallorca,
així com de contactes estrets d’afectats per COVID-19, a
efectes d’aïllament, per un període comprès entre el 31 de maig
de 2021 al 30 d’octubre de 2021.

D’acord amb aquesta Resolució, l’empresa explotadora
ofereix els serveis de manteniment tècnic, sistema informàtic de
gestió d’usuaris allotjats, recepció, subministrament de llits,
càmeres de cuina, tres de rentat, cessió de carros de neteja i
roba bruta i cessió d’ús de televisors i telèfons de les
habitacions. El cost fix d’aquests serveis es de 276.620,00€
mensuals (sense IVA), comprenent la compensació pel lloguer,
les despeses generals de manteniment, la gestió de residus no
clínics i cotitzacions socials. Així mateix, assumeix el cost dels
subministraments d’aigua, electricitat i gas, d’acord amb els
següents preus: aigua 2,90€/m3; electricitat 0,18€/kWh; gas
0,69€/kWh.

D’altra banda, el Servei de Salut assumeix la resta de
serveis excepte els anteriorment esmentats i la dotació de tot
tipus de material necessari per l’allotjament i atenció dels
usuaris, que es desenvolupa per part de l’Hospital de Son
Llàtzer.

A més dels costos directes per la prestació dels esmentats
serveis, d’habilitació de l’hotel es deriven altres costos
associats a la prestació d’una activitat assistencial,
desenvolupada per l’Hospital Son Llàtzer, consistent en
l’atenció dels usuaris, la dotació de materials no previstos i, en
general, qualsevol altres vinculades a les activitats que es
desenvolupen a l’hotel, i la quantificació és materialment
impossible donada al seva diversa naturalesa i la seva
realització per personal propi del Servei de Salut.

La repercussió dels costos a les famílies, està en funció de
l’aplicació de la normativa SIFCO.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6620/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Hotel Bellver, danys causats als
allotjaments amb motiu de les mesures acordades pels
aïllaments/confinaments fins a dia 28 de juliol.

D’acord amb l’informe de desperfectes remès per Melià
Hotels International, entitat gestora de l’Hotel Bellver, de data

1 de juliol de 2021, l’import total dels quals ascendeix a
1.820€.

Es farà legalment al que sigui procedent pel que fa a
normativa i legalitat.

Palma, 24 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 6621/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a hotels COVID-19 habilitats pel
Govern de les Illes Balears.

Es finança amb el pressupost del Servei de Salut de les Illes
Balears. Potser, posteriorment, una part d’aquesta despesa sigui
susceptible de ser reclamada via facturació internacional
“Fissweb”.

L’import total fins al mes de juliol del 2021 és de
7.233.189€.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 6625 a 6627/21, del diputat
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears, relatives a cost de convertir el consorci
del Centre Balears Europa en una fundació, a previsió del
Govern envers l'oficina que el Centre Balears Europa té a
Brussel·les i a previsió del Centre Balears Europa de
contractar una nova seu a Brussel·les.

El cost previst de convertir el Centre Balears en una
fundació que seran els costos notarials d’elevació d’escriptura
pública.

L’oficina a Brussel·les dóna suport a l’acció exterior de les
Illes Balears i facilita les seves relacions amb les institucions i
òrgans de la UE. El contracte de lloguer de l’oficina actual
finalitzarà el mes de març de 2022 i l’oficina serà traslladada
a una planta distinta però dins el mateix edifici.

El Consell de Govern del passat 30 d’agost va autoritzar la
despesa per finançar el contracte d’arrendament de la futura
Oficina de les Illes Balears davant la Unió Europea (EU) a
Brussel·les, una nova seu que estarà operativa a partir del
moment que es deixi l’actual, prevista pel mes de març de
2022. L’acord autoritza la transferència al Centre Balears
Europa per garantir el finançament del nou contracte
d’arrendament.

El contracte de la nova oficina és per a un període de nou
anys, fins a 2031, i té un import global de 591.305,49€
(despeses d’obra i adequació incloses).

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-113.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-114.pdf#page=6


BOPIB núm. 129 - 12 de novembre de 2021 7407

La nova oficina estarà ubicada a una altra planta del mateix
edifici actual, tot i que tindrà d’una major superfície, de 160
m2 es passarà a 302 m2. Es disposarà d’un nou espai
multifuncional per facilitar les reunions i tasques del Govern a
Brussel·les.

Palma, 1 d’octubre de 2021
La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau

Ordre de Publicació
I)

A les Preguntes RGE núm. 6628 a 6630/21, de la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relatives a ingressats amb vacunació
completa, amb una dosi de vacunació i sense vacunació.

Durant el mes de juliol foren ingressades 674 persones amb
COVID-19, als hospitals públics de les Illes Balears, de les
quals:

- Havien rebut la pauta completa de vacunació 197, el
29,23%
- No estaven vacunades 421, el 62,46%
- Havien rebut una sola dosi i per tant no tenien encara la
pauta completa de vacunació 56, el 8,31%

Palma, 30 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 6635 i 6787/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a aportació extraordinària a
l'exercici pressupostari 2021 de 12,9 milions d'euros a
l'EPRTVIB i a contractes i treballs realitzats per l'empresa
Somriu Produccions SL per a l'EPRTVIB.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 6719 a 6722/21, del diputat
José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a famílies desnonades a habitatges HPO a Eivissa,
Formentera, Menorca i Mallorca.

En relació amb el nombre de famílies desnonades en HPO
a les diferents illes, abans de passar a les xifres i al
desglossament, s’ha de puntualitzar, en primer lloc, que
l’IBAVI només té accés a les dades dels pisos gestionats per
l’Institut i no a la totalitat d’HPO de les Illes.

En segon lloc, i encara més rellevant, s’ha de tenir en
compte que l’IBAVI no desnona cap família sinó que es limita
a denunciar les persones que ocupen pisos del seu parc i que no
han acceptat cap de les possibles sortides que se’ls plantegen i
que expliquem a continuació.

A tots els ocupants irregulars se’ls ofereix la possibilitat de
deixar l’habitatge voluntàriament i participar en el procediment
d’adjudicació ordinària. Els treballadors socials visiten
habitatge per habitatge de cada promoció i els orienten o, en
cas que no responguin, els deixen un escrit amb les seves dades
per a ser contactats. A les famílies en situacions de
vulnerabilitat acreditada se’ls ofereix un acord. Fins al moment,
cap unitat de convivència ha acreditat aquesta situació. S’han
posat en contacte amb nosaltres 28 unitats d’un total de 120.

En el cas de llogaters que no paguen, s’estudia cada cas de
forma individual i, sempre que no siguin conflictius i no
excedeixin els ingressos suficients per abonar el lloguer, se’ls
contacta per mirar d’arribar a un acord de replanificació i
reajustament del deute.

Si, malgrat totes les gestions prèvies, la família no respon
o no s’arriba a avinença, l’IBAVI denuncia i és el jutge el que
decideix si han de ser desnonats o no, d’acord amb la legislació
actual i motivat, de vegades, per situacions de venda de
drogues, o d’altres casuístiques recollides per la llei que
palesen la no necessitat de sortida residencial.

Una vegada exposat tot això, i pel que fa a les xifres de
famílies, encara hem de manifestar que resulta molt difícil
disposar de les dades dels ocupants com ara el nombre de
persones o nuclis familiars perquè no disposem d’un registre
previ i perquè, arran de la seva situació irregular, la majoria
prefereix l’anonimat.

Quant als albergs, hem de dir que les actuacions dutes a
terme en aquest sentit corresponen als serveis socials
comunitaris bàsics respectius de cada municipi. En el cas de
Palma s’ha posat en funcionament un equip anomenat EPASS
(Equip Primera Atenció Serveis Socials) que s’encarrega de
seleccionar aquestes situacions.

Fets els aclariments oportuns, passem al desglossament de
les dades que hem pogut esbrinar i que corresponen al període
sol·licitat (del 2019 fins al 30 de setembre de 2021).

A Mallorca s’han efectuat 18 desnonaments (16 a Palma, 1
a Capdepera i 1 a Sa Pobla) dels quals 4 han estat per morositat
i 15 per ocupacions il·legals. Els 4 desnonaments per morositat
afecten 4 nuclis familiars amb un total de 9 persones. Pel que
fa als 15 desnonaments per ocupació il·legal, ja hem comentat
que és difícil accedir a les dades, tot i això, coneixem la
composició de 4 d’ells que impliquen 4 nuclis familiars amb un
total de 13 persones.

A Menorca, s’ha efectuat 1 desnonament per morositat a
Ciutadella que implica 1 nucli familiar d’1 persona.

A Eivissa i Formentera no hi ha hagut cap desnonament en
el període indicat.

Tots els desnonaments als quals ens hem referit han tengut
lloc el 2021 excepte 2 (1 a Palma i 1 a Capdepera) que varen
ocórrer el 2020.

Nuclis i persones desnonades en habitatges HPO (IBAVI)
01-01-2019 fins 29-09-2021

Palma
Habitatges: 16; 
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Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 2
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 6
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 4*2
Ocupació il·legal nombre de persones: 13*2

Capdepera
Habitatges: 1 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 0
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 0
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: desconegut
Ocupació il·legal nombre de persones: desconegut

Sa Pobla
Habitatges: 1 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 1
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 2
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 0
Ocupació il·legal nombre de persones: 0

Mallorca*1
Habitatges: 18 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 3
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 8
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 
Ocupació il·legal nombre de persones: 

Ciutadella
Habitatges: 1 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 1
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 1
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 0
Ocupació il·legal nombre de persones: 0

Menorca
Habitatges: 1 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 1
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 1
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 0
Ocupació il·legal nombre de persones: 

Eivissa
Habitatges: 0 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 0
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 0
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 0
Ocupació il·legal nombre de persones: 

Formentera
Habitatges: 0
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 0
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 0
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 0
Ocupació il·legal nombre de persones: 

Total desconeguts*1
Habitatges: 0 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 0
Morositat >48 rebuts nombre de persones: 0
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: 11
Ocupació il·legal nombre de persones: 

Total 
Habitatges: 19 
Morositat >48 rebuts nombre de nuclis familiars: 4

Morositat >48 rebuts nombre de persones: 9
Ocupació il·legal nombre de nuclis familiars: desconegut
Ocupació il·legal nombre de persones: desconegut

Nota *1: Corresponen a l'any 2021 excepte 2 de 2020
Nota *2: No tenim el nombre dels nuclis familiars i les
persones de 10 habitatges desnonats a Palma per ocupació
il·legal.

Palma, 27 d’octubre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí Ribas

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6736/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a renúncies a executar projectes que havien de ser
finançats amb fons de la borsa d'allotjaments turístics.

Sí, en data 15 de novembre de 2018 tingué entrada en el
Registre de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
amb número 110/2018, la sol·licitud de l’Ajuntament d’Inca
per a la renúncia en la convocatòria pública del Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics de 2018 del projecte d’inversió Nova
senyalització direccional del casc urbà llocs del municipi
d’Inca.

La renúncia és deguda al fet que durant la convocatòria de
2018, cada municipi podia aconseguir finançament de, màxim,
2 projectes. En el cas de l’Ajuntament d’Inca, l’any 2018 va
veure com se li concedien 2 altres projectes a part de la Nova
senyalització del casc urbà: Esponjament del casc antic Teatre
Principal, amb un valor de 545.372,29€, i el projecte de
reforma de la Plaça del Mercat Obert, amb un valor de
750.000€.

L’Ajuntament d’Inca va renunciar al projecte de Nova
Senyalització del casc urbà del tres presentats era el que
presentava una menor quantia (78.906,25€), prioritzant els
altres dos projectes.

Palma, 4 de novembre de 2011
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6789/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a complex sociosanitari Nou Son
Dureta.

La Fase I de la demolició està finalitzada, i la fase II està
dins del projecte de construcció del nou hospital Son Dureta i
s’executa com una part de l’obra.

La fase I s’ha executat segons s’esperava; la fase II està
previst executar-la dins de la construcció del nou Hospital Son
Dureta sense demora esperada. Per tant si es considera que es
complirà el termini previst.
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A la fase I ja executada l’Ibsalut va adjudicar l’obra de
demolició per 3.027.405,57€, en fase d’execució d’obra
l’Ibsalut ha pagat únicament 1.789.772,44€; la diferència ha
estat en el cost de gestió de residus que finalment es va produir
respecte a la xifra estimada en projecte, produint-se un estalvi
per a l’Ibsalut d’1.237.633,13€. A la fase II no s’han produït
variacions al no estar encara en execució.

Palma, 9 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6790/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a complex sociosanitari Nou Son
Dureta, Portal de transparència.

No hi ha canvi en relació amb les informacions existents, es
dóna la informació de què es disposa.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 6792/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a deficiències de manteniment,
salubritat i climatització a l'Hospital General de Mallorca
del Servei de Salut de les Illes Balears.

Es coneixen les denúncies al mes d’agost mitjançant la
premsa.

A les denúncies es parla d’altes temperatures a tota la Unitat
Conva B, que després de revisar les instal·lacions, resulta que
era un problema puntual d’una avaria d’un equip a la sala de
descans del personal, que es va reparar de forma immediata.
Per tant, no hi ha cap problema general ni de manca de
climatització a l’Hospital General, a part d’alguna avaria
puntual d’algun equip, que el servei de manteniment atén amb
la major brevetat possible.

També es parla de problemes d’insectes i de coloms. En
aquest cas, a l’interior de les zones amb ús de l’Hospital
General, hi ha una empresa contractada de control de plagues,
a l’igual que a la resta d’hospitals del Servei de Salut, que fa
revisions periòdiques i controls, i que en cas de detectar algun
problema puntual, també actua de seguida. Pel que fa als
coloms, hi ha un problema de coloms a l’exterior de l’Hospital
General, com hi ha a la resta de la ciutat de Palma, on es troba
l’hospital, i que l’Ajuntament està treballant per solucionar.

Tal com hem indicat anteriorment, pel que fa als problemes
puntuals de climatització, ja que no hi ha cap problema de
manca d’aquesta insuficiència, disposam d’un equip de
professionals de manteniment que s’encarreguen de solucionar
les avaries que es produeixen amb la major brevetat possible.

Pel que fa als insectes, tenim l’empresa de desinsectació
que du a terme totes les actuacions del programa previstes, i en
cas de detectar-se presències d’insectes en algun moment, es
duen a terme accions puntuals per tal d’eliminar-los. Pel que fa
als coloms, que es troben a l’exterior de l’edifici, està previst
la col·locació de xarxes a una montpeller i un pati per evitar
que els coloms hi puguin anar (abans de final d’any estaran
instal·lades), i es col·labora amb l’Ajuntament de Palma per tal
de dur a terme actuacions de control de la població de coloms
en el marc del seu pla de control de la població.

No hi ha cap problema d’insuficient climatització, sinó
d’avaries puntuals que es resolen quan sorgeixen. En aquest
punt s’han fet les inversions en reparacions que han fet alta, que
ascendeix durant el 2021 a 18.148,79€.

Pel que fa als insectes, es disposa d’un contracte menor amb
una empresa de desinsectació, que està inclòs dins el contracte
general de neteja i desinfecció del sector ponent.

Finalment, hi ha prevista la inversió en xarxes per cobrir un
montpeller i un pati, de la qual encara no es té l’import exacte,
però es calcula damunt els 35.000€.

Palma, 3 de novembre de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 6796/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a tercera dosi de la vacunació de la
COVID-19 a les Illes Balears.

L’aplicació de la tercera dosi es realitzarà, si s’aprova per
part del Ministeri de Sanitat i segons els criteris que s’aprovin
pel Consell Interterritorial.

Palma, 1 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 6797/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a aplicació de la segona dosi de la
COVID-19 a vacunats únicament amb una dosi (pauta
completa).

La Conselleria de Salut segueix escrupolosament
l’Estratègia Nacional i de moment sols es planteja una segona
dosi per als majors de 65 anys o menors que s’hagin infectat de
COVID-19 després de rebre la primera dosi.

Palma, 20 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6798/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informadors COVID-19.

Distribució de contractacions per mesos:
• Desembre: 3 coordinadores de zona, 18 informadores i cap

mediadora.
• Gener 2021: 36 coordinadores de zona, 100 informadores

i 10 mediadores.
• Febrer 2021: 8 coordinadores de zona, 57 informadores i

cap mediadora.
• Març 2021: 1 coordinadora de zona, 17 informadores i 1

mediadora.

Personal actiu a 15 d’agost:
• 1 coordinadora de zona.
• 17 informadores.
• 1 mediadora.

El projecte funciona per zones bàsiques de salut, que agrupen
més d’un municipi:

Mallorca
Palma: Son Pisà, s’Escorxador, Arquitecte Bennàssar, Son
Ferragut, Pere Garau, Casa del Mar, Santa Catalina, Sant
Agustí Cas Català, Escola Graduada, Coll den Rebassa,
Platja de Palma, Trencadors, Emili Darder, Camp Redó,
Son Gotleu, Son Cladera, Son Serra, La Vileta, Valldargent,
Es Rafal, Son Rul·lán, Pont d’Inca.

Part Forana: Santa Maria, Raiguer, Safrà-Alcúdia, Marines,
Pollença, Capdepera, Nureddunna (Artà), Sa
T o r r e - M a n a c o r ,  N a  C a m e l · l a - M a n a c o r ,
Portocristo-Manacor,  Es Blanquer-Inca, Son
Amonda-Inca/Selva, Santa Ponça/Son Ferragut, Na
Burguesa, Ponent-Andratx, Migjorn-Llucmajor, Santanyí,
Xaloc, Felanitx, Trencadors (Llucmajor), Serra Nord
(Sóller), Torrent de Sant Miquel (Sa Pobla), Muntanya
(Marratxí), Ses Roques Llises, Llevant, Es Pla, Tramuntana.

Menorca
Maó, Ciutadella, Zona Centre: Alaior, Ferreries, Mercadal,
Migjorn.

Eivissa
Vila, Es Viver, l’Eixample, Sant Jordi, Sant Josep, Sant
Antoni i Santa Eulària.

Formentera
Formentera.

Els punts d’actuació varien segons la planificació de cada
setmana. Les coordinacions d’illa, d’acord amb les dades
epidemiològiques, els brots, les mesures preventives, l’activitat
social i cultural de cada zona i les demandes de cada territori
han organitzat els equips perquè es traslladassin als punts on
més impacte podia tenir la seva feina.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 6799/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a informadors COVID-19 (2).

Pressupost aprovat i executat
Pressupost aprovat (cap. I): - 4.874.464,13€
Pressupost executat (cap. I) 15/08/2021: - 3.698.861,25€

Partides pressupostàries despesa de personal:
2021/17101/413G01/64000/00 (secció 17-Conselleria
d’Afers Socials i Esports: centre gestor-Secretaria General

Departament i organisme de selecció i criteris:
Les coordinadores de zona es varen seleccionar per la
Direcció General de Funció Pública d’acord amb les
borsins existents en el moment de treball social o
d’educador social, dividits entre les diferents illes.

Les informadores i mediadores varen ser seleccionades pel
SOIB, mitjançant oferta pública i entrevista per part dels
tècnics del SOIB. Si bé a l’inici el requisit de titulació era de
tècnic superior de formació professional d’integrador social o
d’animador sociocultural, donada la manca de persones
presentades, es va ampliar a totes les famílies professionals del
grau superior de formació professional.

Quant al personal mediador, no es requeria cap nivell
acadèmica, però es valoraven els coneixements d’anglès o
francès o àrab o wòlof, atès que són els idiomes principals de
les comunitats migrants situades al nostre territori.

Departament i càrrec orgànic (tècnic i polític) de planificació,
instrucció de servei, seguiment i avaluació.

Atesa la necessitat d’una implantació immediata del
projecte d’inversió, es va adscriure pressupostàriament i
orgànicament el personal a la Secretaria General d’Afers
Socials i Esports, amb una coordinació tècnica per part del cap
de departament d’assumptes generals i el servei de Personal de
la conselleria. Tanmateix, la planificació del projecte es va
realitzar de forma conjunta amb el director general de
Planificació. Equipaments i Formació, la directora general de
Serveis Socials i la directora general de Cooperació, essent
aquesta darrera l’encarregada del contacte i seguiment ordinari
amb les coordinadores de zona i d’illa (personal de l’Ibsalut o
de la Conselleria de Salut i Consum a qui es va encomanar
tasques de coordinació i assessorament en matèria sanitària i
epidemiològica).

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 6800/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a SAMU i retard en l'assistència a
dues persones majors a Ses Salines (COVID-19).

Data 3 d’agost de 2021:
• 18:16 hores. Cridada de filla a 061
• 18:25 hores. Cridada de metge regulador que valora a

pacient. S’informa de resultat. Passat avís a Unitat COVID
per a l’endemà. Si empitjora poden cridar al 061.

• 18:38 hores. 061 informa filla de visita concertada amb
UVAC.

• 18:51 hores. Metge regulador parla amb filla i informa.
• 20:00 hores. Crida fill (policia local) a 112 que transfereix

cridada al 061.
• 20:25 hores. Metge regulador parla amb fill policia. Es

decideix activar equip PAC de Campos per a visita a
domicili.

• 20:43 hores. S’activa PAC de Campos. Metge verbalitza
que hi ha urgència en PAC i trigaran a arribar a domicili. Se
sol·licita informi família.

• 20:47 hores. 061 informa família que s’ha activat a metge
del PAC.

• 21:43 hores. A través de 112 fill reclama metge. Verbalitza
que la seva mare no voldrà traslladar-se.

• 21:51 hores. Metge 061 crida a usuari per confirmar
arribada d’equip del PAC.

• 22:32 hores. Metge del PAC de Campos sol·licita
ambulància TEM (de trasllat no urgent) per a un dels
pacients.

• 22:47 hores. Cridada del metge del 061 per a confirmar
destí.

• 23:55 hores (112). Fill policia (no és al domicili) reclama
atenció, metge regulador informa que ambulància està
sol·licitada. Es demana telèfon de familiar (cunyat) que és
al domicili per avisar quan s’envia ambulància.

Data 4 d’agost de 2021:
• 00:01 hores. Familiars criden al PAC i el metge del PC

telefona al 061 per a cerciorar-se que la petició
d’ambulància ja està en marxa.

• 01:59 hores. Fill reclama ambulància a través 112.
• 02:00 hores. Anomenada del fill policia. Se li explica que

la petició d’ambulància està en curs.
• 02:21 hores. Des del 061 es crida al fill policia per avisar

que l’ambulància està de camí.
• 03:40 hores. Arriba ambulància a l’Hospital de Manacor.
• 04:08 hores. Servei finalitzat a l’Hospital de Manacor,

queda activa l’ambulància per a un altre servei.

L’ambulància sol·licitada no era urgent. No hi ha retard a
l’atenció del servei. Després de detallar totes les consultes
realitzades i en el context en què ens trobàvem considerem que
el servei ofert ha estat correcte i que en cap moment s’ha
produït omissió del deure de socors, com es relata en la notícia
publicada sobre aquests fets.

Palma, 6 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 6828 a 6831/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a entrada en funcionament
de la planta fotovoltaica instal·lada a l'Aeroport de
Menorca (1 a 4).

Vist el contingut de la resposta del Govern Central a la
pregunta de control realitzada al Senat, aquesta Conselleria es
mostra molt més precisa i informa que l’últim tràmit realitzat
data de dia 02 de juny de 2021, en què es realitza un
requeriment de documentació que manca a AENA SME, SA,
relativa a l’autorització de la posada en servei de proves de la
instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de potència
instal·lada 500 KW en l’aeroport de Menorca. En concret se li
requereix per terme de 10 dies per a esmenar les següents
deficiències:
• Documentació requerida per a l’avaluació de conformitat

segons l’annex I apartat 1.4 de la ITC-40 del sistema
antiabocament a la xarxa.

• En el certificat de la instal·lació:
• Emplenar si es tracta d’un únic contracte conjunt per a

serveis auxiliars.
• Emplenar la dada de la resistència terra.
• No s’indica si s’ha senyalitzat en l’equip de mesura la

connexió d’una instal·lació de generació. 
• Indicar a l’espai d’observacions si es farà un contracte

per als serveis auxiliars i si és que sí quina potència es
contractarà.

Per part d’AENA SME, SA., en data 10 de juny es remet
contestació al requeriment d’aquesta Conselleria amb el
següent contingut:

“Mitjançant la present cancel·lam la sol·licitud de
Posada en Servei per a Proves en relació amb la planta
fotovoltaica en autoconsum (Exp. RE 00519), realitzada el
passat 14-05-2021 a la DG Energia del Govern de les Illes
B a l e a r s ,  a m b  n ú m e r o  d e  r e g i s t r e
REGAGE21e00007558838; ja que realitzarem directament
la sol·licitud de posada en servei definitiu d’aquesta.

Així mateix entenem que no és d’aplicació contestar al
requeriment de subsanació rebut en relació amb la
sol·licitud de posada en servei per a proves, rebut el passat
3-06-2021; ja que com hem indicat, cancel·lam la
sol·licitud esmentada de posada en servei per a proves”.

A la vista de la contestació esmentada, i sent necessari
aquest tràmit per a l’elaboració de qualsevol informe posterior,
aquesta Conselleria ha quedat a l’espera de la petició per part
d’ANEN SME, SA, de la posada en servei definitiva, i no
consta a dia d’avui que s’hagi realitzat cap registre d’aquesta
sol·licitud.

Palma, 23 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica,
Serveis Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez
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Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 6832 a 6836/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a repartiment del
patrimoni de les extingides cambres agràries entre les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears (1
a 5).

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficina Major de la
cambra.

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 6837 a 6840/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a atenció presencial a
Ciutadella dels serveis d'atenció social que depenen i
gestiona el Govern de les Illes Balears (1 a 4).

El Govern de les Illes Balears ha estat en contacte amb
l’Ajuntament de Ciutadella per tal de veure si poden cedir un
espai que compleixi amb les mesures necessàries per a poder
rebre els professionals i atendre les persones usuàries. Fins a la
data d’avui, no s’ha pogut concretar aquest espai.

Palma, 2 de setembre de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 6848/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
motivació de la proposta de fraccionar i condonar part del
deute de PIMEIB amb el Govern.

El Govern de les Illes Balears ha plantejat un sistema
contemplat en la normativa de la llei de subvencions pel qual
és possible establir un calendari especial de pagaments ja que
el volum del deute era molt elevat i posava en perill la
pervivència de l’entitat.

El raonament per justificar aquest procediment, no habitual
si bé totalment legal i previst a la llei de finances de la CAIB,
és l’especificitat de la PIMEB en el sentit que és una entitat
declarada com a entitat patronal més representativa en l’àmbit
de les Illes Balears. Aquesta consideració li suposa que
desenvolupa tota una sèrie d’actuacions de diàleg social
protegides i contemplades tant per la constitució en el seu
article 7, com en l’Estatut d’Autonomia i en la Llei 2/2011, de
22 de març, per la qual es regula la participació institucional de
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquestes actuacions de diàleg social són essencials per a la
gestió de la política econòmica i laboral de la CAIB, tal i com
s’ha pogut observar en el període de pandèmia, de manera que
facilita enormement la interlocució del Govern amb el teixit
empresarial amb l’afegit que PIMEB té una implantació a totes
les illes, un fet que facilita tenir el coneixement de la realitat

empresarial en el conjunt de Balears. En el cas que PIMEB
desaparegués, el Govern hauria de suplir la feina feta per
PIMEB amb un treball personalitzat amb el conjunt d’empreses
a les que representa.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6849/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
valoració del Govern del dictamen emès pel Consell
Consultiu respecte de la proposta de fraccionar i condonar
part del deute de PIMEIB amb el Govern.

El Govern de les Illes Balears ha plantejat un procediment
contemplat en la normativa de la llei de finances de la CAIB
pel qual és possible aprovar un acord extrajudicial i establir un
calendari especial de pagaments ja que el volum del deute era
molt elevat i posava en perill la pervivència de l’entitat.

Atesa aquesta situació el Govern activà aquest procediment,
el qual implicava que de manera preceptiva si bé no vinculant
el Consell Consultiu havia d’emetre un dictamen respecte de la
proposta d’acord entre el Govern i PIMEB.

En aquest sentit, el Consell Consultiu va remetre, amb data
20 de maig de 2021, la seva resposta a la proposta presentada
pel Govern. En aquest dictamen s’estableixen unes
consideracions respecte de les condicions que s’han de seguir
pel Govern per dur a terme l’acord. Tot i que les
consideracions del Consell Consultiu no són vinculants, el
Govern de les Illes Balears seguirà les indicacions apuntades
per aquest òrgan.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 6850/21, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
destinació de l'1,2 milions d'euros que van ser concedits a
PIMEIB per a la realització d'uns cursos de formació que
no es van arribar a celebrar.

Totes les actuacions en el seu moment objecte de concessió
de subvenció es varen desenvolupar i celebrar d’acord amb
l’establert en la concessió. Per tant, tots els expedients han
complert l’objecte de la subvenció.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6873/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a control del
compliment de la distància reglamentària entre les
embarcacions i el servei d'abalisament i les boies de fondeig
instal·lades.

El Govern no és l’administració competent en aquests
casos.

Palma, 4 de novembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6924/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a morts a causa de la COVID-19 a les
Illes Balears des del 25/03/21 al 24/08/21.

El nombre de defuncions per edat a causa de la COVID-19
des del dia 25 de març del 2021 fins al 24 d’agost del 2021 és:

Edat Total
0-9 0
10-19 1
20-29 0
30-39 0
40-49 0
50-59 9
60-69 13
70-79 26
80-89 27
>90 13
Total 89

Palma, 4 d'octubre de 2021
La consellera de Salut
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 6927 a 6938/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a percentatge de la població total que havia rebut
la primera dosi de la vacuna els dies 20, 19 i 18 d'agost a les
0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca.

Les dades sanitàries de les Illes Balears són públiques
i es pot consultar al visor COVID-19 de les Illes Balears
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor/_covid-19/ca/situ
acióp_sanitaria_covid-19

Palma, 14 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 6939 a 6956/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a població major de 12 anys que havia rebut la
primera dosi de la vacuna els dies 18, 19 i 20 d'agost a
Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a població
total a les Illes Balears.

Les dades sanitàries de les Illes Balears són públiques i es
pot consultar al visor COVID-19 de les Illes Balears
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor/_covid-19/_illes
b a l e a r s /  i  a  l a  p à g i n a  w e b
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situació_sanitaria_covi
d-19/

Palma, 14 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 6957 a 6968/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a població total vacunada (pauta completa) els
dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera,
a Mallorca i a Menorca.

Les dades sanitàries de les Illes Balears són públiques i es
pot consultar al visor COVID-19 de les Illes Balears
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor/_covid-19/_illes
b a l e a r s /  i  a  l a  p à g i n a  w e b
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situació_sanitaria_covi
d-19/

Palma, 14 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 6969 a 6975/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a percentatge de la població major de 12 anys
vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les
0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a
percentatge de la població total.

Les dades sanitàries de les Illes Balears són públiques i es
pot consultar al visor COVID-19 de les Illes Balears
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor/_covid-19/_illes
b a l e a r s /  i  a  l a  p à g i n a  w e b
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situació_sanitaria_covi
d-19/

Palma, 14 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 6976 a 6986/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a percentatge de la població major de 12 anys
vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les
0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a
les Illes Balears.

Les dades sanitàries de les Illes Balears són públiques i es
pot consultar al visor COVID-19 de les Illes Balears
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/visor/_covid-19/_illes
b a l e a r s /  i  a  l a  p à g i n a  w e b
https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situació_sanitaria_covi
d-19/

Palma, 14 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 7004/21, de la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats
a dia 25 d'agost de 2021.

A dia 25 d’agost de 2021 constaven 560 punts de
càrrega en el conjunt de les Illes Balears. La consulta de llocs
en què estan situats és pública i es pot visitar a través de la base
de dades oficial de la Direcció General d’Energia i Canvi
Climàtic en la MELIB (Mobilitat Elèctrica de les Illes Balears).
S’adjunten els diferents enllaços oficials per a facilitar l’accés
al sol·licitant al mapa de punts de recàrrega de les Illes Baears:

https://www.caib.es/sites/energiaicanviclimatic/es/mobilitat_
electrica_a_les_illes_bbalears_melib/

https://www.tib.org/ximelib/public/map.xhtml

Palma, 22 de setembre de 2021
El vicepresident i conseller de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica
Juan Pedro Yllanes Suárez

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 7005 a 7008/21, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a barracons (aules
modulars) a centres educatius d'Eivissa, de Formentera, de
Mallorca i de Menorca.

El curs 2021/22 hi haurà 99 modulars (11 de les quals són
a petició dels centres per mesures COVID). S’han retirat 23
modulars. El curs passat n’hi havia 119 (24 de les quals eren
COVID). Per illes: Mallorca 77, Menorca 3, Eivissa 17 i
Formentera 2.

En total a Balears hi ha 49 centres de Balears amb
modulars, el que suposa que hi ha modulars al 15,8% dels
centres de Balears ja que hi ha 309 centres públics del total de

424 centres (públics i concertats). No tenim dades de modulars
als centres concertats tot i que n’hi ha. Mes de la meitat dels
centres (27) que tenen aules modulars només en tenen una. Hi
ha alguns casos amb més modulars, es tracta de centres situats
a indrets amb molta pressió escolar com les zones costaneres o
nuclis de població importants com el CEIP Joan Veny i Clar de
Campos (7 modulars), el CEIP Blai Bonet de Santanyí (5), el
CEIP Voramar de Can Picafort (4), l’IES Isidor Macabich (4),
l’IES Son Pacs (4) o l’IES Joan Maria Thomàs (4). A totes
aquestes zones hi ha projectes de construcció de nous centres
o grans ampliacions, alguns en execució com el de l’Isidor
Macabich i la resta a punt de licitar.

De fet, actualment, s’està treballant en 33 projectes: 7 ja
estan finalitzats i a punt de licitar i 26 projectes en redacció.
Tots aquests projectes suposen una inversió de gairebé 54
milions d’euros (53.915.222€). La construcció de nous centres
i l’execució de grans ampliacions és l’element clau per atendre
l’increment constant d’alumnat que experimenta Balears.

Des de 2015 fins ara s’han invertit 90 milions d’euros a
través de 1.500 actuacions en el 94% dels centres educatius.

Aquest estiu s’han fet 64 obres a 59 centres educatius de
Balears per un valor de 21 milions d’euros.

En els darrers anys s’ha fet una política de gran ampliacions
i noves construccions per tal d’adaptar les infraestructures de
Balears a les necessitats detectades. Cal destacar que Balears
és l’única comunitat de l’Estat que creix en nombre d’alumnat
cada curs, una mitjana de 2 mil alumnes cada any, excepte el
curs passat que foren 900 (curs COVID). Aquest creixement
impacta de manera important sobre la necessitat
d’infraestructures.

Malgrat aquest creixement constant, la important inversió
realitzada des de 2015 a través del Pla d’Infraestructures en el
que s’han recollit totes les necessitats i s’han prioritzat les
inversions, ha permès reduir d’una manera destacada les aules
modulars i atendre les necessitats d’espai d’una part important
de centres.

Palma, 15 de setembre de 2021
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 7009 a 7012/21, de la
diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a percentatge de vacunació
del personal docent i no docent a cadascun dels centres
educatius d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de
Menorca a dia 25 d'agost de 2021.

Eivissa 

Docents i personal d’educació infantil (0-6 anys) i educació
especial

G6B1. Educació infantil
Població: 842
Nombre de persones
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1 dosi: 777
Pauta completa: 751

Cobertura 
1 dosi: 92,28%  
pauta completa: 89,19%

G6B2. Necessitats educatives especials 
Població: 78 
Nombre de persones

1 dosi: 75
Pauta completa: 74

Cobertura 
1 dosi: 96,15%
Pauta completa: 94,87%

Docents i personal d’educació primària i secundària

G6C1. Educació Primària
Població: 705
Nombre de persones

1 dosi: 624
Pauta completa: 602

Cobertura 
1 dosi: 88,51%
Pauta completa: 85,39%

G6C2. Educació Secundària
Població: 1.058
Nombre de persones

1 dosi: 996
Pauta completa: 975

Cobertura 
1 dosi: 94,14% 
Pauta completa: 92,16%

G6C3. Altres professionals de gestió i serveis
Població: 512
Nombre de persones

1 dosi: 453
Pauta completa: 440

Cobertura 
1 dosi: 88,48%  
Pauta completa: 85,94%

Formentera  

Docents i personal d’educació infantil (0-6 anys) i educació
especial

G6B1. Educació infantil
Població: 68 
Nombre de persones

1 dosi: 62  
Pauta completa: 61

Cobertura 
1 dosi: 89,71%  
Pauta completa: 89,71%

G6B2. Necessitats educatives especials 

Població: 4
Nombre de persones  

1 dosi: 4 
Pauta completa: 4

Cobertura 
1 dosi: 100,00%  
Pauta completa: 100,00%

Docents i personal d’educació primària i secundària

G6C1. Educació Primària
Població: 46 
Nombre de persones

1 dosi: 39  
Pauta completa: 37

Cobertura 
1 dosi: 84,78%  
Pauta completa: 80,43%

G6C2. Educació Secundària
Població: 64
Nombre de persones

1 dosi: 57 
Pauta completa: 54

Cobertura 
1 dosi: 89,06%  
Pauta completa: 84,38%

G6C3. Altres professionals de gestió i serveis
Població: 37
Nombre de persones 

1 dosi: 31  
Pauta completa: 31

Cobertura 
1 dosi: 83,78%  
Pauta completa: 83,78%

Mallorca  

Docents i personal d’educació infantil (0-6 anys) i educació
especial

G6B1. Educació infantil
Població: 4.776 
Nombre de persones

1 dosi: 4.430 
Pauta completa: 4.312

Cobertura 
1 dosi: 92,76%  
Pauta completa: 90,28%

G6B2. Necessitats educatives especials 
Població: 420
Nombre de persones 

1 dosi: 380
Pauta completa: 372

Cobertura 
1 dosi: 98,48%  
Pauta completa: 88,57%

G6B3. Altres professionals docents
Població: 176
Nombre de persones 

1 dosi: 168 
Pauta completa: 165

Cobertura 
1 dosi: 95,45%  
Pauta completa: 93,75%
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Docents i personal d’educació primària i secundària

G6C1. Educació Primària
Població: 4.291
Nombre de persones 

1 dosi: 4.049 
Pauta completa: 3.958

Cobertura 
1 dosi: 94,36%  
Pauta completa: 92,24%

G6C2. Educació secundària.
Població: 6.681
Nombre de persones 

1 dosi: 6.277 
Pauta completa: 6.170

Cobertura 
1 dosi: 93,95%  
Pauta completa: 92,35%

G6B3. Altres professionals de gestió i serveis
Població: 3.897
Nombre de persones 

1 dosi: 3.650 
Pauta completa: 3.601

Cobertura 
1 dosi: 93,66%  
Pauta completa: 92,40%

Menorca  

Docents i personal d’educació infantil (0-6 anys) i educació
especial

G6B1. Educació infantil
Població: 4.776
Nombre de persones 

1 dosi: 4.430 
Pauta completa: 4.312

Cobertura 
1 dosi: 92,76%  
Pauta completa: 90,28%

G6B2. Necessitats educatives especials 
Població: 420
Nombre de persones 

1 dosi: 380
Pauta completa: 372

Cobertura 
1 dosi: 98,48%  
Pauta completa: 88,57%

G6B3. Altres professionals docents
Població: 176
Nombre de persones 

1 dosi: 168 
Pauta completa: 165

Cobertura 
1 dosi: 95,45%  
Pauta completa: 93,75%

Docents i personal d’educació primària i secundària

G6C1. Educació Primària
Població: 4.291
Nombre de persones 

1 dosi: 4.049 
Pauta completa: 3.958

Cobertura 
1 dosi: 94,36%  
Pauta completa: 92,24%

G6C2. Educació secundària.
Població: 6.681
Nombre de persones 

1 dosi: 6.277 
Pauta completa: 6.170

Cobertura 
1 dosi: 93,95%  
Pauta completa: 92,35%

G6B3. Altres professionals de gestió i serveis
Població: 3.897
Nombre de persones 

1 dosi: 3.650 
Pauta completa: 3.601

Cobertura 
1 dosi: 93,66%  
Pauta completa: 92,40%

No es disposa de dades individualitzades per centre
educatiu.

Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7015/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a les
residències de gent gran de les Illes Balears.

Segons la informació proporcionada per les residències de
gent gran gestionades directament pel Govern de les Illes
Balears, no s’ha produït cap defunció de residents d’aquests
centres per COVID-19 durant l’any 2021. Segons la informació
proporcionada per les residències de gent gran gestionades per
altres institucions o entitats privades amb places públiques
concertades, s’han produït un total de 69 defuncions de
residents d’aquests centres amb COVID-19 durant l’any 2021.

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7016/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 als
centres i residències de persones en situació de discapacitat
a les Illes Balears.

Segons la informació proporcionada per les residències de
discapacitat gestionades directament pel Govern de les Illes
Balears i les gestionades per altres institucions o entitats
privades amb places públiques concertades, no s’ha produït cap
defunció de residents d’aquests centres amb COVID-19 durant
l’any 2021.

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7022/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a estudis serològics als professionals
sanitaris i sociosanitaris.

Els estudis serològics no permeten avaluar íntegrament la
resposta immune a aquestes vacunes i de moment no està
prevista una dosi addicional en població immunocompetent.

Palma, 9 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7030/21, de la diputada
Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a avanços en el Pla de conciliació de
les Illes Balears.

El passat 13 de setembre la Mesa de Conciliació de les Illes
Balears, formada per institucions, agents socials i econòmics,
i entitats implicades, després de més de 20 reunions dels grups
de treball, van aprovar el I Pla de Conciliació i
Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

Palma, 23 de setembre de 2021
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 7050/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
persones ingressades als hospitals de les Illes per patologies
diverses que s'han contagiat de COVID durant la seva
estada.

Segons les dades facilitades pels hospitals de les illes, el
nombre de persones contagiades de COVID-19 durant el seu
ingrés hospitalari, per patologies diverses, ha estat de 80.

Palma, 4 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 7051/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents
d'una operació quirúrgica.

A 31 d’agost del 2021 les persones que hi ha en llista
d’espera als hospitals de Balears pendents d’una operació
quirúrgica són:

Hospital Son Espases 4.629
Hospital Son Llàtzer 2.325
Hospital de Manacor 1.743
Hospital d’Inca 1.034
Hospital Mateu Orfila 1.382
Hospital Can Misses 2.448
Hospital de Formentera      14
Total                          13.575

Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7052/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de
persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents
d'una operació oncològica.

A 31 d’agost del 2021, hi ha les següents persones en llista
d’espera:

Hospital Son Espases 224
Hospital Son Llàtzer 169
Hospital de Manacor   76
Hospital d’Inca    15
Hospital Mateu Orfila   33
Hospital Can Misses   24
Total                541

Aquestes persones esperen de mitjana manco de 30 dies
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Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 7053/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a UBS que funcionen
a temps parcials per mor de la COVID-19.

• A Menorca i Formentera: cap
• A Eivissa: U.B. Sant Mateu, U.B. Santa Agnès i U.B. Sant

Rafel (CS Sant Antoni) i U.B. Sant Agustí (CS Sant Josep).
• A Mallorca: UBS Fornalutx, UBS Deià, UBS Pina, UBS

Randa, UBS Biniali, UBS Bendinat i UBS Colònia de Sant
Pere.

La funcionalitat a temps parcial depèn de l’activitat
pandèmica COVID-19 i de disponibilitat de recursos humans
multifactorial (vacances, incapacitat temporal, adaptacions,
etc.) com punts bàsics. Cal afegir que l’assistència sanitària està
garantida als centre de salut que a més a més disposen de
personal que es pot desplaçar a domicili.

Palma, 19 d’octubre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7054/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions
previstes per la Conselleria de Medi Ambient per eradicar
la presència de l'alga invasora tropical Halimeda incrassata,
detectada al Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.

Des de la destrucció de l’alga s’ha fet feina des del parc
nacional conjuntament amb l’equip d’investigació d’IMEDEA
per tal d’avaluar i analitzar el millor procediment per fer una
erradicació efectiva. En concret, s’ha estudiat la seva
abundància mitjançant transsectes a la platgeta d'Es Pagès. S’ha
avaluat i identificat les zones on serien viables la seva
erradicació per assegurar l’eficàcia de les actuacions i se n’ha
iniciat el procediment.

Palma, 30 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 7056/21, del diputat Antonio
Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada, per part del Govern de l'Estat, de 28 treballadors
del SEPE.

Aquesta informació és falsa.

En primer lloc, no s’ha retallat personal del SEPE, sinó que
els contractes interins que es van realitzar per reforçar la seva
tasca durant la COVID estan arribant al seu final de manera
gradual.

• El 30 de juny van acabar els contractes de 20 interins.
• El 30 de setembre s’acaben els contractes d’uns altres 31

interins.
• Hi ha 39 funcionaris interins en actiu al SEPE Balears, els

contractes dels quals acaben previsiblement del 31 de
desembre.

Previsiblement, mentre l’estructura dels ERTO es
mantingui, els contractes d’aquests 31 funcionaris seran
prorrogats més enllà del 31/12.

Tots aquests interins han sigut contractats gràcies als Fons
extraordinaris COVID de l’Estat per tal de dotar de personal
suficient a les administracions claus, degut al deteriorament que
ha sofert la seva plantilla després del darrer govern del PP.

El 2020, de fet, ha sigut l’any en què el SEPE ha disposat
de més personal de la seva història a Balears amb 230 efectius,
gràcies a aquest reforç decidit.

Tal i com ja vam fer des de les primeres pròrrogues dels
ERTO, el Govern de les Illes Balears vetlla pels interessos de
Balears en tots i cadascun dels aspectes que s’estan negociant
de la gestió i tramitació d’aquests expedients.

A més, sempre que ha sigut necessari, el SOIB ha ofert les
seves instal·lacions i col·laboració en la tramitació de les
prestacions extraordinàries relacionades amb els ERTO.

D’altra banda, el que hauríem de reflexionar és perquè hi ha
problemes d’estructura de personal al SEPE. I la resposta és
molt clara i evident: el SEPE té una estructura de personal molt
envellida. Cal recordar que el ministre Montoro va imposar que
la taxa de reposició de les jubilacions fos zero. I és la suma
d’aquests dos elements, on la decisió del Partit Popular fou
totalment política i injustificada, el que explica la manca de
personal. Fa uns mesos s’arribà a un acord històric per anar
revertint aquesta situació i ampliar la plantilla del SEPE, però
el mal que s’ha fet des del 2012 ha estat molt alt. I és que
encara arrosseguem els efectes de les seves retallades.

Palma, 7 d’octubre del 2021
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 7084/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions als treballadors del
Servei de Salut de les Illes Balears.

Durant l’any 2020 s’han produït 572 agressions dins l’àmbit
sanitari públic de les Illes Balears, de les quals 471 són a
personal sanitari i 101 a personal de gestió i serveis
(documentació adjunta núm. 1).
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Des del dia 1 de gener fins al 31 d’agost de 2021, s’han
produït 217 agressions a personal sanitari (documentació
adjunta núm. 2).

El personal no sanitari ha sofert 74 agressions
(documentació adjunta núm. 2).

Palma, 27 de setembre de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7141/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a previsió d'actuacions de reparació
o neteja a la zona de Cala Tuent.

No hi ha previsions de reparació o neteja als torrents que
desemboquen a Cala Tuent ja que es després d’una visita per
parts dels tècnics del Servei de Gestió del Domini Públic
Hidràulic, no s’ha considerat que hi hagi risc de disminució de
la capacitat hidràulica del torrent ni risc d’inundació per les
persones. Tampoc no s’han detectat reparacions a fer.

Cal recordar que es troba a una zona protegida on les
actuacions es minimitzen al màxim per tal de garantir la
protecció de l’ecosistema.

Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 7142/21, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a responsabilitat del manteniment de
la zona de la Font de Cala Tuent.

La retirada de residus sòlids urbans és competència
municipal, mentre que la gestió i el manteniment de la capacitat
del desguàs de torrent a zona no urbana és competència de la
Direcció General de Recursos Hídrics tot i que l’Ajuntament,
si fos la seva voluntat, també la podria dur a terme amb les
autoritzacions pertinents, ja que es troba a zones protegides.

Palma, 22 de setembre de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 7161/21, de la diputada
Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aprovació del Pla de rehabilitació d'habitatges.

Ara mateix no es disposa de recursos per un pla de
rehabilitació d’habitatges establert com a tal. S’han convocat
ajudes de rehabilitació vinculades al Pla Estatal d’Habitatge

2018-2021 i ara es mobilitzaran 28 milions d’euros
corresponents als fons europeus que es destinaran a la
rehabilitació energètica del parc residencial, articulat a través
de diferents convocatòries.

Palma, 29 de setembre de 2021
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
AY)

A les Preguntes RGE núm. 7552 i 7553/21, de la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a distribució de les targetes
sanitàries als tretze metges de família del Centre de Salut
Canal Salat de Ciutadella i a càrrega de feina d'aquests
tretze metges.

Ateses les característiques de les respostes, queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major de la
cambra.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 12040/21, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director de
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, sobre el balanç de la gestió efectuada al front
de l'Oficina durant el seu mandat i també sobre les
pressions rebudes en l'exercici del seu càrrec, tal com
apareix als mitjans de comunicació, així com dels
enfrontaments que ha tingut amb l'executiu autonòmic
segons aquestes mateixes informacions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2021, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del director de l'Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, atès el recent
escrit de dimissió del director i ateses les notícies aparegudes
als mitjans de comunicació en relació que aquest hauria rebut
"pressions" i hauria tingut "enfrontaments" amb el Govern.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 11889 i 12031/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2021, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, i la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nova llei estatal d'habitatge i a lluita contra la
pobresa a les Illes Balears, per les preguntes RGE núm. 12120
i 12121/21, relatives a objectius de la Comissió de les Illes de
la Conferència de regions perifèriques i marítimes d'Europa
(CRPM) i a reivindicació davant el Govern central en relació
amb els fets que es produïren divendres 5 de novembre a
l'Aeroport de Palma, respectivament.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició

no de llei RGE núm. 6449/21. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12094/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, i accepta que la
proposició no de llei esmentada, relativa a condemna a
l'escalada de la LGTBIfòbia a Europa, es tramiti pel
procediment ordinari.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Rectificació d'errors de l'Acord del Consell de Govern

de 4 de novembre de 2021 pel qual s'aprova el Projecte de
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2022 (RGE núm. 12117/21). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de novembre de 2021, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12165/21, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant
el qual es comunica l'acord de Consell de Govern en la sessió
de dia 8 de novembre de 2021, que es transcriu a continuació.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Rosario Sánchez Grau, secretària per suplència del Consell
de Govern,  

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern a proposta de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de dia 8 de
novembre de 2021 adoptà l’Acord següent:

Acord de rectificació d’errors de l’Acord del Consell de
Govern de 4 de novembre de 2021 pel qual s’aprova el
Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

El 4 de novembre de 2021 el Consell de Govern, per mitjà
d’un acord, va aprovar el text articulat del Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2022.

Una vegada adoptat l’Acord esmentat, s’hi han detectat
unes errades materials en l’article 4 i en l’annex 20 del text
articulat del Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, disposa que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.

D’altra banda, l'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estableix que la rectificació dels
errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions
administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l’acte o la
disposició.

Per tot  això, el Consell de Govern adopta l’Acord següent:

Rectificar els errors de l’Acord del Consell de Govern de 4
de novembre de 2021 pel qual s’aprova el Projecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2022, en els termes següents:

 En l’article 4 del Projecte de llei:

On hi diu:

“L’import dels beneficis fiscals que, per raó de mesures
tributàries estatals i autonòmiques, afecten els tributs cedits
totalment o parcialment per l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el cànon de sanejament
d’aigües i l’impost sobre les estades turístiques a les Illes
Balears, d’acord amb la distribució per conceptes
impositius que consta en l’annex 20, s’estima en 1.245,61
milions d’euros.”

Hi ha de dir:

“L’import dels beneficis fiscals que, per raó de mesures
tributàries estatals i autonòmiques, afecten els tributs cedits
totalment o parcialment per l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el cànon de sanejament
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d’aigües, l’impost sobre les estades turístiques a les Illes
Balears i el cànon sobre l’abocament i la incineració de
residus de les Illes Balears, d’acord amb la distribució per
conceptes impositius que consta en l’annex 20, s’estima en
1.274,36 milions d’euros.”

 En l’annex 20 del Projecte de llei:

On hi diu:

“ANNEX 20
IMPORT ESTIMAT DELS BENEFICIS FISCALS DE
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2022

L'import dels beneficis fiscals derivats de les mesures
aprovades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb incidència al pressupost de l'exercici de 2022
ascendeix a 1.245,61 milions d'euros, d'acord amb els
diferents beneficis fiscals establerts per a cadascuna de les
figures tributàries al llarg de tots aquests anys, vigents l'any
2022. La major part de beneficis fiscals corresponen a
beneficis fiscals de l'IVA (903.24 milions d'euros),
conseqüència en gran mesura de l'aplicació dels tipus
reduïts i superreduïts a determinats béns.

Per a l'exercici 2022, com a novetat, s'inclouen beneficis
fiscals derivats de la normativa estatal d'alguns tributs
cedits. Aquest canvi ha estat possible gràcies als càlculs
realitzats per Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de
l'AEAT i la Direcció General de Tributs del Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública. L'objectiu és que la informació
recollida als pressuposts dels beneficis fiscals de cada
comunitat autònoma sigui més completa i s'utilitzin uns
criteris uniformes per determinar-los.

A. Imposts amb competència normativa:

1. Impost sobre la renda de les persones físiques

En el Projecte de llei de pressuposts generals per a l'any
2022 només es preveu modificar la deducció autonòmica
per arrendament d'habitatge habitual a favor de determinats
col·lectius, en el sentit d'incloure’n com a nou col·lectiu
beneficiari a les famílies monoparentals previstes en l'article
7.7 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a la família.
Fora d'això, no hi ha cap modificació en el règim de
beneficis fiscals aplicables a l'IRPF.

- Beneficis fiscals derivats de la normativa autonòmica:

Vistes les dades subministrades per l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (AEAT) corresponents a les
declaracions de l'IRPF de l'exercici de 2019 (dades
definitives) i de l'exercici 2020 (dades provisionals), el cost
de determinades deduccions autonòmiques vigents per a
l'exercici de 2021 a declarar en el 2022 és el següent:

— Deducció per despeses d'adquisició de llibres de text:
1,38 milions d'euros.
— Deducció per donacions a determinades entitats que
tinguin per objecte el foment de la llengua catalana: 0,02
milions d'euros.

— Deducció per discapacitat física, psíquica o sensorial del
contribuent o de descendents amb aquesta condició: 0,58
milions d'euros.
— Deducció per donacions, cessions d'ús, contractes de
comodat o quanties satisfetes per convenis de col·laboració
empresarial, ja siguin de caràcter esportiu, cultural o
científic: 0,01 milions d'euros.
— Deducció per despeses d'aprenentatge extraescolar d'un
idioma estranger: 0,10 milions d'euros.
— Deducció autonòmica en concepte d'inversió en
l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves
entitats o de creació recent: 0,05 milions d'euros.
—Deducció per despeses en la millora de la sostenibilitat
de l'habitatge habitual: 0,71 milions d'euros.
— Deducció per donacions a determinades entitats
destinades a la investigació, el desenvolupament científic o
tecnològic i la innovació:
0,02 milions d'euros.
—Deducció per l'arrendament de l'habitatge habitual al
territori de les Illes Balears a favor de determinats
col·lectius (joves, discapacitats, famílies nombroses i
famílies monoparentals). Aquesta deducció ha estat objecte
de modificació en el sentit d'incloure a les famílies
monoparentals especials.

Segons dades de l'IBESTAT, a les Illes Balears hi ha
entorn d'unes 37.232 famílies d'aquestes característiques,
mentre que famílies nombroses s'estimen en unes 10.935, i
la població de menys de 37 anys i major de 18 és d'uns
180.684 habitants. Si tenim en compte que del total de
possibles declarants de renda (ciutadans majors de 18 anys;
1.088.609 habitants) només van declarar en 2019, 550.891,
és a dir, un 50.62 %, podem induir que actualment el
nombre de declarants per família nombrosa i per edat
inferior a 36 anys és d'uns 102.397 (10.935 + 180.684 x
0,5062). Pel que es refereix als declarants discapacitats,
41.400 declarants s'apliquen la reducció per discapacitat.
Això ens porta al fet que, actualment, el nombre potencial
de declarants que es podrien aplicar la deducció, de complir
els altres requisits, seria d'uns 143.797, dels quals només es
van aplicar aquesta deducció en el 2019, 3.880 declarants,
és a dir, un 2,70 %. Si considerem que aquest percentatge
també s’aplicarà a les famílies monoparentals, l'increment
previst en els beneficiaris seria d'uns 1.005 declarants, és a
dir, un augment sobre els declarants actuals d'un 26,44 %,
la qual cosa en termes recaptatoris suposa un creixement del
cost actual de la deducció (pel 2019) d'1,65 milions d'euros,
la qual cosa suposa un cost previst, per a aquest benefici
fiscal de uns 2,15 milions d'euros. No obstant això, aquesta
mesura no tindrà impacte en l'exercici 2022. Però sí quan es
liquidi el sistema de finançament de 2022, que es produirà
en el 2024, o quan es calculin els lliuraments a compte de
l'IRPF de l'exercici 2023. L'impacte del benefici fiscal en
l'exercici fiscal serà de 0,5 milions d'euros.

—Deducció per primes d’assegurança que cobreixen
l'impagament de les rendes derivades de l'arrendament de
béns immobles destinats a habitatge: 0,08 milions d'euros.
—Deducció per arrendament de l'habitatge derivat del
trasllat temporal de residència per motius laborals: 0,5
milions d'euros.
—Deducció per despeses en estudis d'educació superior
seguits en centres situats fora de l’illa de residència fiscal
de l'estudiant: 1,83 milions d'euros.
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—La deducció per despeses relatives als descendents o
acollits menors de sis anys per motius de conciliació: 1,84
milions d'euros.
—La deducció per donacions a entitats del tercer sector:
0,02 milions d'euros.
—La deducció per subvencions i ajuts atorgats per
declaració de zona afectada per emergència: 0,09 milions
d'euros.

De conformitat amb l'anterior la disminució de
recaptació pel conjunt de deduccions autonòmiques a
l'IRPF ascendeix a 9,03 milions d'euros.

La Comunitat Autònoma també ha modificat alguns
mínims personals i familiars (major de 65 anys, per 3 o més
descendents i tenir una discapacitat reconeguda)
augmentant-los en el màxim permès per la legislació estatal
d'un 10 %. Aquests canvis no es consideren beneficis fiscals
a causa que el mínim personal i familiar és considerat un
element estructural de l'impost. Malgrat no ser considerats
beneficis fiscals, a continuació, es quantifica l'impacte
recaptatori d'aquestes mesures.

Els càlculs es realitzen diferenciant entre les següents
partides: l'import de la reducció estatal i el de l'autonòmica,
atès que el mínim personal i familiar està integrat per la part
estatal i la part autonòmica —aquesta darrera es va
modificar amb un increment del 10 % sobre la reducció
estatal per a l'exercici 2015—. Per al seu càlcul s'han pres
les dades corresponents a l'exercici 2019 sobre la base de la
informació facilitada per l'AEAT:

— Per tres o més fills: l'import de la part estatal per
reducció per descendents és de 623,48 milions d'euros i el
de la part autonòmica és de 629,36 milions d'euros, que
dona un import diferencial de 5,88 milions d'euros.
—Per discapacitat: l'import de la part estatal és de 225,98
milions d'euros i el de la part autonòmica és de 248,56
milions d'euros que dona un import diferencial de 22,58
milions d'euros.
—Per contribuent major de 65 anys: l'import de la part
estatal és de 3.237,16 milions d'euros i el de la part
autonòmica és de 3.306,36 milions d'euros, que dona un
import diferencial de 69,20 milions d'euros.

Així, la reducció total de base imposable per aquests
tres conceptes és de 97,66 milions d'euros. Si sobre la
reducció de la base apliquem el tipus mitjà de gravamen de
la part autonòmica de la base liquidable, que segons les
dades de l'AEAT de 2019, va ser del 13,49 %, la minoració
de la quota es pot estimar en 13,17 milions d'euros.

- Beneficis fiscals derivats de la normativa estatal:

Per a l'estimació dels beneficis fiscals a l'IRPF que
l'Administració General de l’Estat proposa incorporar als
pressuposts de beneficis fiscals de les comunitats
autònomes, el Servei d'Estudis tributaris i Estadístiques de
l'AEAT i la Direcció General de Tributs del Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública, seguint els criteris emprats en
pressuposts i tenint en compte la normativa vigent de
l'IRPF, ha agrupat els elements de l'impost que generen
beneficis fiscals i són susceptibles de quantificació en

quatre grups; corresponent a cadascun d'ells els següents
imports en concepte de beneficis fiscals:

- Reduccions a la base imposable: 110,84 milions d'euros
- Especialitats de les anualitats per aliments: 4,11milions
d'euros
- Deduccions en la quota: 34,41milions d'euros
- Exempcions: 68,62 milions d'euros.

El total en concepte de beneficis fiscals derivats de la
normativa estatal ascendeix a 217,98 milions d'euros. La
metodologia de càlcul que s'ha utilitzat per a l'estimació
consisteix bàsicament en l'aplicació d'un sistema de
microsimulació sobre les bases de dades disponibles que
contenen informació individualitzada dels diferents
col·lectius de contribuents.

2. Impost sobre patrimoni

Es manté la bonificació del 90 % creada per la Llei
3/2015, de 3 de març, de mecenatge cultural, científic i
tecnològic, sobre els béns de consum cultural als quals fa
referència l'article 5 d'aquesta mateixa Llei.

Segons dades de l'AEAT en relació amb l'any 2019, 38
contribuents van declarar la titularitat de béns i obres d'art
per valor de 6,16 milions d'euros, la qual cosa representa el
0,026 % del total del patrimoni declarat. Si tenim en
compte que el tipus mitjà aplicat és del 0,81 % podem
concloure que la pèrdua de recaptació s'estima en uns 0,05
milions d'euros.

3. Impost sobre successions i donacions

Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions, es
manté la vigència de determinats beneficis fiscals que
afecten tant a la tributació sobre successions com a la
corresponent a donacions, especialment dels grups I i II.

A l'hora de fer el càlcul del cost dels beneficis fiscals
distingim dos grups:

—Beneficis aplicables als grups I i II. En cadascun dels
grups hi ha, d'una banda, beneficis fiscals que afecten a les
reduccions i, per l'altra, els que suposen una deducció en la
quota del tribut, entre les quals destaca la deducció de la
quota per al grup II (fills, descendents i cònjuges), que en
la pràctica suposa limitar les donacions al 7 % per a aquests
familiars. Vistes les dades de l'Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB) l'import d'aquests beneficis suposarà
un cost d'uns 12,13 milions d'euros.
—Beneficis aplicables als grups III i IV. En aquests
s'inclouen diversos beneficis fiscals, com són la reducció
per transmissió d'empresa, la reducció per transmissió
d'habitatge habitual i les bonificacions en cessions de béns
a canvi d'aliment. Aquests beneficis fiscals, segons dades de
l'ATIB, suposen uns 6,12 milions d'euros.

En conseqüència, la quantia dels beneficis fiscals en
aquest impost per a l'any 2022 s'estima en 18,25 milions
d'euros.
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4. Impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats

Es mantenen els beneficis fiscals següents, que, segons
les dades subministrades per l'ATIB en relació amb
l'exercici 2020, representen els costos que s'indiquen:

—Tipus reduït del 5% per a l'adquisició d'habitatge habitual
de determinats     col·lectius: 14,38 milions.
—Tipus reduït del 3,5 % en l'adquisició d'immobles que
hagin de constituir el domicili fiscal de la societat de nova
creació: 0,4 milions d'euros.
—Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió
d'immobles situats al Parc d'Innovació Tecnològica: 0,04
milions d'euros.
—Tipus de gravamen reduït del 4% aplicable a la
transmissió d'immobles en la qual els subjectes passius
renuncien a l'exempció prevista en els apartats 20, 21 i 22
de l'article 20.O de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l'Impost sobre el Valor Afegit: 0 milions. Cal tenir en
compte que, si no s'aplicàs aquest tipus reduït, l'operació
tributaria per l'IVA i, per tant, no es produiria cap ingrés a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
—Tipus de gravamen reduït de l'1 % aplicable a la
transmissió de mobles de caràcter esportiu o cultural o
científic als quals es refereixen la Llei 3/2015, i la Llei
6/2015, de 30 de març, de mecenatge esportiu amb una
pèrdua de recaptació d'uns 0,02 milions d'euros.
—Tipus reduït del 0,5 % per actes jurídics documentats en
les operacions de modificació de préstecs i crèdits
hipotecaris per l'adquisició de la seu social en empreses de
nova creació: 0,21 milions d'euros.
—Tipus reduït del 0,1 % per actes jurídics documentats
aplicable a les escriptures notarials que documentin la
constitució de préstecs i crèdits hipotecaris a favor d'una
societat de garantia recíproca amb domicili fiscal al territori
de les Illes Balears amb determinats requisits: 0,38 milions
d'euros.
—Tipus reduït del 0,6 % per actes jurídics documentats
aplicable en cas de transmissions de determinats béns de
caràcter cultural als quals es refereix l'esmentada Llei
3/2015: 0,09 milions d'euros.

El cost total dels beneficis en l'Impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
ascendeix a 14,35 milions d'euros.

5. Cànon de sanejament d'aigües

Els beneficis fiscals afecten als diferents suposats
d'exempció i a les bonificacions objectives i subjectives,
que l'ATIB estima en 6,08 milions d'euros.

6. Impost sobre estades turístiques

L'impost preveu dos tipus de beneficis fiscals: les
exempcions de l'article 5 que en síntesi suposen que els
menors de 16 anys no tributen i les bonificacions previstes
en l'article 13.2. Aquestes bonificacions suposen que, d'una
banda, en les estades fetes en la temporada baixa s'ha
d’aplicar una bonificació del 75 % sobre la quota prevista
i, per una altra, que quan l'estada tingui una durada de 9 o
més dies, sobre la quota (minorada, si escau, per la

bonificació anterior) s'ha d’aplicar una altra bonificació del
50 % en tots els casos d'estades en el mateix establiment.

Pel que fa a les exempcions, segons dades de
l'IBESTAT de 2016, el nombre d'estades de menors de 16
anys en establiments hotelers en temporada alta va ser de
0,67 milions i de 0,05 milions en temporada baixa. Si en
temporada alta prenem una mitjana de 2 euros per estada i
en temporada baixa 0,5 euros la quantitat resultant és d'1,34
milions d'euros.

Quant a les bonificacions, segons les dades de
l'IBESTAT de 2016 corresponents a establiments hotelers,
són les següents:

—Estades en temporada baixa de menys de 9 dies: 6,13
milions
—Estades de 9 o més dies en temporada baixa: 2,86 milions
—Estades de 9 o més dies en temporada alta: 18,18 milions

Si prenem com a ingrés mitjà el de 0,5 euros en
temporada baixa i el de 2 euros en temporada alta, l'import
de les bonificacions serà:

— Estades en temporada baixa de menys de 9 dies: 6,13
milions d'estades x 1,5 €/estada = 9,19 milions d'euros (el
cost mitjà de 2 euros bonificat al 75 % suposa una reducció
d'1,5 euros per estada)
— Estades en temporada baixa de 9 o més dies: 2,86
milions d'estades x 1,75 €/ estada: 5 milions d'euros (el cost
mitjà és de 2 euros, però està bonificat al 75% i al 50 %
acumulativament, la qual cosa ens dona un pagament
efectiu d'uns 0,25 euros i suposa un estalvi d'1,75 euros per
estada)
— Estades de 9 o més dies en temporada alta: 18,18
milions x 1 €/estada= 18,18 milions d'euros (la quota
mitjana de 2 euros està bonificada al 50 %)

Tot l'anterior suma un total de 32,37 milions d'euros. No
obstant això, l'actual situació econòmica derivada de la
COVID-19 i les dades provisionals d'ocupació de l'any
2021, fan suposar que per a l'any 2022 es prevegi un major
nombre d'estades respecte del 2021, arribant a nivells
similars al 2019 en el qual el nombre de pernoctacions va
ser similar al 2016  —58.7 milions de pernoctacions en el
2016, i 58.1 milions en el 2019, segons dades de
l'IBESTAT—, la qual cosa permet estimar el cost dels
beneficis fiscals pel 2022 en uns 32 milions d'euros.

B. Imposts sense competència normativa

1. Impost sobre el valor afegit

El conjunt de conceptes que es considera que generen
beneficis fiscals en l'IVA està integrat per:
- La previsió dels beneficis fiscals associats a
determinades exempcions regulades en la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, segons la
informació macroeconòmica disponible més recent amb el
detall requerit de la despesa en consum final, consum
intermedi i inversió, tant del sector privat com del públic.
- La previsió dels beneficis fiscals derivats de cadascun
dels dos tipus reduïts de gravamen del 4 i 10 per cent,
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diferents de l'alíquota estàndard del 21 per cent, la qual
constitueix l'element estructural de l'impost.
- Una reducció del 20 per cent de l'import de les quotes
reportades per operacions corrents a Lorca durant
2021d'activitats econòmiques diferents de les agrícoles,
ramaderes i forestals en aquest terme municipal, en cas que
estiguin acollits al règim especial simplificat. Se suposa que
aquesta mesura es prorrogarà per al 2022.

La metodologia utilitzada per a l'estimació dels
beneficis fiscals consisteix en un sistema mixt que combina
tant informació fiscal com macroeconòmica.

Conforme l'estimació de la Secretaria d'Estat d'Hisenda,
l'import total de beneficis fiscals ascendeix a 22.898,86
milions d'euros.

Prenent l'índex de consum utilitzat per al càlcul de la
liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019 per imputar a cada comunitat
autònoma l'import corresponent, l'índex de repartiment per
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ascendeix al
3.9444770 %.

En conseqüència, l'estimació de beneficis fiscals per a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 903,24
milions d'euros.

2. Imposts especials

El conjunt de conceptes que es consideren generadors
de beneficis fiscals en els imposts especials està integrat per
certs consums exempts recollits en la Llei 38/1992, de 28
de desembre d’imposts especials. Ha de tenir-se en compte
que, per falta d'informació sobre la qual sustentar les
estimacions, no ha estat possible quantificar els beneficis
fiscals associats a determinats incentius.

Per a la realització d'una estimació de les xifres de
beneficis fiscals que l'Administració General de l’Estat
proposa incorporar als pressuposts de beneficis fiscals de
les comunitats autònomes, la Secretaria d'Estat d'Hisenda té
en compte  tant els imposts especials la recaptació dels
quals correspon a l'Estat com aquells la recaptació dels
quals està totalment cedida a les comunitats autònomes
(l’impost especial sobre l'electricitat i l’impost especial
sobre determinats mitjans de transport).

(milions d'euros)

Beneficis fiscals Pressupost de la CA de les Illes Balears 2022

Imposts especials Import total
beneficis

fiscals CCAA

Índex de
repartiment

Beneficis
fiscals

Alcohol i begudes
derivades

98,66 3,4237820% 3,38

Hidrocar-burs
(tipus general)

1.023,02 2,8653306% 29,31

Hidrocar-burs
(tipus especial)

395,00 2,8653306% 11,32

Electricitat* 128,87 2,5735589% 3,32

Mitjans de
transport 99,85 23,32

*L'impost de l'electricitat inclou també els beneficis que corresponen a Ceuta i Melilla

Per imputar a cada Comunitat Autònoma l'import
corresponent s'han pres les següents dades:
- Per a l'impost sobre alcohol i begudes derivades: es pren
l'índex de consum utilitzat per al càlcul de la liquidació
definitiva del sistema de finançament corresponent a
l'exercici 2019.
- Per a l'impost sobre hidrocarburs: es pren l'índex de
lliuraments de gasolines, gasoils i fueloils utilitzat per al
càlcul de la liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019.
- Per a l'impost sobre l'electricitat: es pren l'índex de
consum net d'energia  elèctrica utilitzat per al càlcul de la
liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019.
- Per a l'impost especial sobre determinats mitjans de
transport: la distribució per comunitats autònomes s'ha
realitzat pel Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de
l'AEAT d'acord amb el punt de connexió establert a la Llei
22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú
i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.”

Hi ha de dir:

“ANNEX 20
IMPORT ESTIMAT DELS BENEFICIS FISCALS DE
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2022

L'import dels beneficis fiscals derivats de les mesures
aprovades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb incidència al pressupost de l'exercici de 2022
ascendeix a 1.274,36 milions d'euros, d'acord amb els
diferents beneficis fiscals establerts per a cadascuna de les
figures tributàries al llarg de tots aquests anys, vigents l'any
2022. La major part de beneficis fiscals corresponen a
beneficis fiscals de l'IVA (903.24 milions d'euros),
conseqüència en gran mesura de l'aplicació dels tipus
reduïts i superreduïts a determinats béns.

Per a l'exercici 2022, com a novetat, s'inclouen beneficis
fiscals derivats de la normativa estatal d'alguns tributs
cedits. Aquest canvi ha estat possible gràcies als càlculs
realitzats per Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de
l'AEAT i la Direcció General de Tributs del Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública. L'objectiu és que la informació
recollida als pressuposts dels beneficis fiscals de cada
comunitat autònoma sigui més completa i s'utilitzin uns
criteris uniformes per determinar-los.

A. Imposts amb competència normativa:

1. Impost sobre la renda de les persones físiques

En el Projecte de llei de pressuposts generals per a l'any
2022 només es preveu modificar la deducció autonòmica
per arrendament d'habitatge habitual a favor de determinats
col·lectius, en el sentit d'incloure’n com a nou col·lectiu
beneficiari a les famílies monoparentals previstes en l'article
7.7 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a la família.
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Fora d'això, no hi ha cap modificació en el règim de
beneficis fiscals aplicables a l'IRPF.

- Beneficis fiscals derivats de la normativa autonòmica:

Vistes les dades subministrades per l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (AEAT) corresponents a les
declaracions de l'IRPF de l'exercici de 2019 (dades
definitives) i de l'exercici 2020 (dades provisionals), el cost
de determinades deduccions autonòmiques vigents per a
l'exercici de 2021 a declarar en el 2022 és el següent:

— Deducció per despeses d'adquisició de llibres de text:
1,38 milions d'euros.
— Deducció per donacions a determinades entitats que
tinguin per objecte el foment de la llengua catalana: 0,02
milions d'euros.
— Deducció per discapacitat física, psíquica o sensorial del
contribuent o de descendents amb aquesta condició: 0,58
milions d'euros.
— Deducció per donacions, cessions d'ús, contractes de
comodat o quanties satisfetes per convenis de col·laboració
empresarial, ja siguin de caràcter esportiu, cultural o
científic: 0,01 milions d'euros.
— Deducció per despeses d'aprenentatge extraescolar d'un
idioma estranger: 0,10 milions d'euros.
— Deducció autonòmica en concepte d'inversió en
l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves
entitats o de creació recent: 0,05 milions d'euros.
—Deducció per despeses en la millora de la sostenibilitat
de l'habitatge habitual: 0,71 milions d'euros.
— Deducció per donacions a determinades entitats
destinades a la investigació, el desenvolupament científic o
tecnològic i la innovació: 0,02 milions d'euros.
—Deducció per l'arrendament de l'habitatge habitual al
territori de les Illes Balears a favor de determinats
col·lectius (joves, discapacitats, famílies nombroses i
famílies monoparentals). Aquesta deducció ha estat objecte
de modificació en el sentit d'incloure a les famílies
monoparentals especials.

Segons dades de l'IBESTAT, a les Illes Balears hi ha
entorn d'unes 37.232 famílies d'aquestes característiques,
mentre que famílies nombroses s'estimen en unes 10.935, i
la població de menys de 37 anys i major de 18 és d'uns
180.684 habitants. Si tenim en compte que del total de
possibles declarants de renda (ciutadans majors de 18 anys;
1.088.609 habitants) només van declarar en 2019, 550.891,
és a dir, un 50.62 %, podem induir que actualment el
nombre de declarants per família nombrosa i per edat
inferior a 36 anys és d'uns 102.397 (10.935 + 180.684 x
0,5062). Pel que es refereix als declarants discapacitats,
41.400 declarants s'apliquen la reducció per discapacitat.
Això ens porta al fet que, actualment, el nombre potencial
de declarants que es podrien aplicar la deducció, de complir
els altres requisits, seria d'uns 143.797, dels quals només es
van aplicar aquesta deducció en el 2019, 3.880 declarants,
és a dir, un 2,70 %. Si considerem que aquest percentatge
també s’aplicarà a les famílies monoparentals, l'increment
previst en els beneficiaris seria d'uns 1.005 declarants, és a
dir, un augment sobre els declarants actuals d'un 26,44 %,
la qual cosa en termes recaptatoris suposa un creixement
del cost actual de la deducció (pel 2019) d'1,65 milions
d'euros, la qual cosa suposa un cost previst, per a aquest

benefici fiscal d'uns 2,15 milions d'euros. No obstant això,
aquesta mesura no tindrà impacte en l'exercici 2022. Però
sí quan es liquidi el sistema de finançament de 2022, que es
produirà en el 2024, o quan es calculin els lliuraments a
compte de l'IRPF de l'exercici 2023. L'impacte del benefici
fiscal en l'exercici fiscal serà de 0,5 milions d'euros.

—Deducció per primes d’assegurança que cobreixen
l'impagament de les rendes derivades de l'arrendament de
béns immobles destinats a habitatge: 0,08 milions d'euros.
—Deducció per arrendament de l'habitatge derivat del
trasllat temporal de residència per motius laborals: 0,5
milions d'euros.
—Deducció per despeses en estudis d'educació superior
seguits en centres situats fora de l’illa de residència fiscal
de l'estudiant: 1,83 milions d'euros.
—La deducció per despeses relatives als descendents o
acollits menors de sis anys per motius de conciliació: 1,84
milions d'euros.
—La deducció per donacions a entitats del tercer sector:
0,02 milions d'euros.
—La deducció per subvencions i ajuts atorgats per
declaració de zona afectada per emergència: 0,09 milions
d'euros.

De conformitat amb l'anterior la disminució de
recaptació pel conjunt de deduccions autonòmiques a
l'IRPF ascendeix a 9,03 milions d'euros.

La Comunitat Autònoma també ha modificat alguns
mínims personals i familiars (major de 65 anys, per 3 o més
descendents i tenir una discapacitat reconeguda)
augmentant-los en el màxim permès per la legislació estatal
d'un 10 %. Aquests canvis no es consideren beneficis fiscals
a causa que el mínim personal i familiar és considerat un
element estructural de l'impost. Malgrat no ser considerats
beneficis fiscals, a continuació, es quantifica l'impacte
recaptatori d'aquestes mesures.

Els càlculs es realitzen diferenciant entre les següents
partides: l'import de la reducció estatal i el de l'autonòmica,
atès que el mínim personal i familiar està integrat per la part
estatal i la part autonòmica —aquesta darrera es va
modificar amb un increment del 10 % sobre la reducció
estatal per a l'exercici 2015—. Per al seu càlcul s'han pres
les dades corresponents a l'exercici 2019 sobre la base de la
informació facilitada per l'AEAT:

— Per tres o més fills: l'import de la part estatal per
reducció per descendents és de 623,48 milions d'euros i el
de la part autonòmica és de 629,36 milions d'euros, que
dona un import diferencial de 5,88 milions d'euros.
—Per discapacitat: l'import de la part estatal és de 225,98
milions d'euros i el de la part autonòmica és de 248,56
milions d'euros que dona un import diferencial de 22,58
milions d'euros.
—Per contribuent major de 65 anys: l'import de la part
estatal és de 3.237,16 milions d'euros i el de la part
autonòmica és de 3.306,36 milions d'euros, que dona un
import diferencial de 69,20 milions d'euros.

Així, la reducció total de base imposable per aquests
tres conceptes és de 97,66 milions d'euros. Si sobre la
reducció de la base apliquem el tipus mitjà de gravamen de
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la part autonòmica de la base liquidable, que segons les
dades de l'AEAT de 2019, va ser del 13,49 %, la minoració
de la quota es pot estimar en 13,17 milions d'euros.

- Beneficis fiscals derivats de la normativa estatal:

Per a l'estimació dels beneficis fiscals a l'IRPF que
l'Administració General de l’Estat proposa incorporar als
pressuposts de beneficis fiscals de les comunitats
autònomes, el Servei d'Estudis tributaris i Estadístiques de
l'AEAT i la Direcció General de Tributs del Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública, seguint els criteris emprats en
pressuposts i tenint en compte la normativa vigent de
l'IRPF, ha agrupat els elements de l'impost que generen
beneficis fiscals i són susceptibles de quantificació en
quatre grups; corresponent a cadascun d'ells els següents
imports en concepte de beneficis fiscals:

- Reduccions a la base imposable: 110,84 milions d'euros
- Especialitats de les anualitats per aliments: 4,11milions
d'euros
- Deduccions en la quota: 34,41milions d'euros
- Exempcions: 68,62 milions d'euros.

El total en concepte de beneficis fiscals derivats de la
normativa estatal ascendeix a 217,98 milions d'euros. La
metodologia de càlcul que s'ha utilitzat per a l'estimació
consisteix bàsicament en l'aplicació d'un sistema de
microsimulació sobre les bases de dades disponibles que
contenen informació individualitzada dels diferents
col·lectius de contribuents.

2. Impost sobre patrimoni

Es manté la bonificació del 90 % creada per la Llei
3/2015, de 3 de març, de mecenatge cultural, científic i
tecnològic, sobre els béns de consum cultural als quals fa
referència l'article 5 d'aquesta mateixa Llei.

Segons dades de l'AEAT en relació amb l'any 2019, 38
contribuents van declarar la titularitat de béns i obres d'art
per valor de 6,16 milions d'euros, la qual cosa representa el
0,026 % del total del patrimoni declarat. Si tenim en
compte que el tipus mitjà aplicat és del 0,81 % podem
concloure que la pèrdua de recaptació s'estima en uns 0,05
milions d'euros.

3. Impost sobre successions i donacions

Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions, es
manté la vigència de determinats beneficis fiscals que
afecten tant a la tributació sobre successions com a la
corresponent a donacions, especialment dels grups I i II.

A l'hora de fer el càlcul del cost dels beneficis fiscals
distingim dos grups:

—Beneficis aplicables als grups I i II. En cadascun dels
grups hi ha, d'una banda, beneficis fiscals que afecten a les
reduccions i, per l'altra, els que suposen una deducció en la
quota del tribut, entre les quals destaca la deducció de la
quota per al grup II (fills, descendents i cònjuges), que en
la pràctica suposa limitar les donacions al 7 % per a aquests
familiars. Vistes les dades de l'Agència Tributària de les

Illes Balears (ATIB) l'import d'aquests beneficis suposarà
un cost d'uns 12,13 milions d'euros.
—Beneficis aplicables als grups III i IV. En aquests
s'inclouen diversos beneficis fiscals, com són la reducció
per transmissió d'empresa, la reducció per transmissió
d'habitatge habitual i les bonificacions en cessions de béns
a canvi d'aliment. Aquests beneficis fiscals, segons dades de
l'ATIB, suposen uns 6,12 milions d'euros.

En conseqüència, la quantia dels beneficis fiscals en
aquest impost per a l'any 2022 s'estima en 18,25 milions
d'euros.

4. Impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats

Es mantenen els beneficis fiscals següents, que, segons
les dades subministrades per l'ATIB en relació amb
l'exercici 2020, representen els costos que s'indiquen:

—Tipus reduït del 5% per a l'adquisició d'habitatge habitual
de determinats  col·lectius: 14,38 milions.
—Tipus reduït del 3,5 % en l'adquisició d'immobles que
hagin de constituir el domicili fiscal de la societat de nova
creació: 0,4 milions d'euros.
—Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió
d'immobles situats al Parc d'Innovació Tecnològica: 0,04
milions d'euros.
—Tipus de gravamen reduït del 4% aplicable a la
transmissió d'immobles en la qual els subjectes passius
renuncien a l'exempció prevista en els apartats 20, 21 i 22
de l'article 20.O de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l'Impost sobre el Valor Afegit: 0 milions. Cal tenir en
compte que, si no s'aplicàs aquest tipus reduït, l'operació
tributaria per l'IVA i, per tant, no es produiria cap ingrés a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
—Tipus de gravamen reduït de l'1 % aplicable a la
transmissió de mobles de caràcter esportiu o cultural o
científic als quals es refereixen la Llei 3/2015, i la Llei
6/2015, de 30 de març, de mecenatge esportiu amb una
pèrdua de recaptació d'uns 0,02 milions d'euros.
—Tipus reduït del 0,5 % per actes jurídics documentats en
les operacions de modificació de préstecs i crèdits
hipotecaris per l'adquisició de la seu social en empreses de
nova creació: 0,21 milions d'euros.
—Tipus reduït del 0,1 % per actes jurídics documentats
aplicable a les escriptures notarials que documentin la
constitució de préstecs i crèdits hipotecaris a favor d'una
societat de garantia recíproca amb domicili fiscal al territori
de les Illes Balears amb determinats requisits: 0,38 milions
d'euros.
—Tipus reduït del 0,6 % per actes jurídics documentats
aplicable en cas de transmissions de determinats béns de
caràcter cultural als quals es refereix l'esmentada Llei
3/2015: 0,09 milions d'euros.

El cost total dels beneficis en l'Impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
ascendeix a 14,35 milions d'euros.
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5. Cànon de sanejament d'aigües

Els beneficis fiscals afecten als diferents suposats
d'exempció i a les bonificacions objectives i subjectives,
que l'ATIB estima en 6,08 milions d'euros.

6. Impost sobre estades turístiques

L'impost preveu dos tipus de beneficis fiscals: les
exempcions de l'article 5 que en síntesi suposen que els
menors de 16 anys no tributen i les bonificacions previstes
en l'article 13.2. Aquestes bonificacions suposen que, d'una
banda, en les estades fetes en la temporada baixa s'ha
d’aplicar una bonificació del 75 % sobre la quota prevista
i, per una altra, que quan l'estada tingui una durada de 9 o
més dies, sobre la quota (minorada, si escau, per la
bonificació anterior) s'ha d’aplicar una altra bonificació del
50 % en tots els casos d'estades en el mateix establiment.

Pel que fa a les exempcions, segons dades de
l'IBESTAT de 2016, el nombre d'estades de menors de 16
anys en establiments hotelers en temporada alta va ser de
0,67 milions i de 0,05 milions en temporada baixa. Si en
temporada alta prenem una mitjana de 2 euros per estada i
en temporada baixa 0,5 euros la quantitat resultant és d'1,34
milions d'euros.

Quant a les bonificacions, segons les dades de
l'IBESTAT de 2016 corresponents a establiments hotelers,
són les següents:

—Estades en temporada baixa de menys de 9 dies: 6,13
milions
—Estades de 9 o més dies en temporada baixa: 2,86 milions
—Estades de 9 o més dies en temporada alta: 18,18 milions

Si prenem com a ingrés mitjà el de 0,5 euros en
temporada baixa i el de 2 euros en temporada alta, l'import
de les bonificacions serà:

— Estades en temporada baixa de menys de 9 dies: 6,13
milions d'estades x 1,5 €/estada = 9,19 milions d'euros (el
cost mitjà de 2 euros bonificat al 75 % suposa una reducció
d'1,5 euros per estada)
— Estades en temporada baixa de 9 o més dies: 2,86
milions d'estades x 1,75 €/ estada: 5 milions d'euros (el cost
mitjà és de 2 euros, però està bonificat al 75% i al 50 %
acumulativament, la qual cosa ens dona un pagament
efectiu d'uns 0,25 euros i suposa un estalvi d'1,75 euros per
estada)
— Estades de 9 o més dies en temporada alta: 18,18
milions x 1 €/estada= 18,18 milions d'euros (la quota
mitjana de 2 euros està bonificada al 50 %)

Tot l'anterior suma un total de 32,37 milions d'euros. No
obstant això, l'actual situació econòmica derivada de la
COVID-19 i les dades provisionals d'ocupació de l'any
2021, fan suposar que per a l'any 2022 es prevegi un major
nombre d'estades respecte del 2021, arribant a nivells
similars al 2019 en el qual el nombre de pernoctacions va
ser similar al 2016  —58.7 milions de pernoctacions en el
2016, i 58.1 milions en el 2019, segons dades de
l'IBESTAT—, la qual cosa permet estimar el cost dels
beneficis fiscals pel 2022 en uns 32 milions d'euros.

7. Cànon sobre abocaments i incineració de residus

Aquest cànon es crea mitjançant la Llei 3/2020, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 i grava la
destinació dels residus municipals o domèstics a
instal·lacions d’abocament o d’incineració situades a les
Illes Balears.

Els beneficis fiscals provenen d’uns tipus reduïts en
funció de:
- Si l’eliminació del rebuig es fa mitjançant abocador o
incineració.
- Si els residus domèstics o municipals procedeixen d’ens
locals que han iniciat el desplegament de la recollida
selectiva de la fracció orgànica i el pagament per generació.

 

Any
d'aplicació

Tipus de gravamen per
depòsit en  abocador

Tipus de gravamen per
incineració

Municipis
que sí

disposen de
recollida de

fracció
orgànica i

pagament per
generació

Municipis
que no

disposen de
recollida de

fracció
orgànica i
pagament

per
generació

Municipis
que sí

disposen de
recollida de

fracció
orgànica i

pagament per
generació

Municipis
que no

disposen de
recollida de

fracció
orgànica i

pagament per
generació

2022 5€/tn 12€/tn 1,5€/tn 5€/tn

Per a 2022 s’estima que la recaptació total se situarà en
2,8 M€ i que generarà un benefici fiscal de 2,86 M€.

B. Imposts sense competència normativa

3. Impost sobre el valor afegit

El conjunt de conceptes que es considera que generen
beneficis fiscals en l'IVA està integrat per:

- La previsió dels beneficis fiscals associats a
determinades exempcions regulades en la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, segons la
informació macroeconòmica disponible més recent amb el
detall requerit de la despesa en consum final, consum
intermedi i inversió, tant del sector privat com del públic.
- La previsió dels beneficis fiscals derivats de cadascun
dels dos tipus reduïts de gravamen del 4 i 10 per cent,
diferents de l'alíquota estàndard del 21 per cent, la qual
constitueix l'element estructural de l'impost.
- Una reducció del 20 per cent de l'import de les quotes
reportades per operacions corrents a Lorca durant
2021d'activitats econòmiques diferents de les agrícoles,
ramaderes i forestals en aquest terme municipal, en cas que
estiguin acollits al règim especial simplificat. Se suposa que
aquesta mesura es prorrogarà per al 2022.

La metodologia utilitzada per a l'estimació dels
beneficis fiscals consisteix en un sistema mixt que combina
tant informació fiscal com macroeconòmica.

Conforme l'estimació de la Secretaria d'Estat d'Hisenda,
l'import total de beneficis fiscals ascendeix a 22.898,86
milions d'euros.
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Prenent l'índex de consum utilitzat per al càlcul de la
liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019 per imputar a cada comunitat
autònoma l'import corresponent, l'índex de repartiment per
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ascendeix al
3.9444770 %.

En conseqüència, l'estimació de beneficis fiscals per a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 903,24
milions d'euros.

4. Imposts especials

El conjunt de conceptes que es consideren generadors
de beneficis fiscals en els imposts especials està integrat per
certs consums exempts recollits en la Llei 38/1992, de 28
de desembre d’imposts especials. Ha de tenir-se en compte
que, per falta d'informació sobre la qual sustentar les
estimacions, no ha estat possible quantificar els beneficis
fiscals associats a determinats incentius.

Per a la realització d'una estimació de les xifres de
beneficis fiscals que l'Administració General de l’Estat
proposa incorporar als pressuposts de beneficis fiscals de
les comunitats autònomes, la Secretaria d'Estat d'Hisenda té
en compte  tant els imposts especials la recaptació dels
quals correspon a l'Estat com aquells la recaptació dels
quals està totalment cedida a les comunitats autònomes
(l’impost especial sobre l'electricitat i l’impost especial
sobre determinats mitjans de transport).

(milions d'euros)

Beneficis fiscals Pressupost de la CA de les Illes Balears 2022

Imposts especials Import total
beneficis

fiscals CCAA

Índex de
repartiment

Beneficis
fiscals

Alcohol i begudes
derivades

98,66 3,4237820% 3,38

Hidrocar-burs
(tipus general)

1.023,02 2,8653306% 29,31

Hidrocar-burs
(tipus especial)

395,00 2,8653306% 11,32

Electricitat* 128,87 2,5735589% 3,32

Mitjans de
transport 99,85 23,32

*L'impost de l'electricitat inclou també els beneficis que corresponen a Ceuta i Melilla

Per imputar a cada Comunitat Autònoma l'import
corresponent s'han pres les següents dades:

- Per a l'impost sobre alcohol i begudes derivades: es pren
l'índex de consum utilitzat per al càlcul de la liquidació
definitiva del sistema de finançament corresponent a
l'exercici 2019.

- Per a l'impost sobre hidrocarburs: es pren l'índex de
lliuraments de gasolines, gasoils i fueloils utilitzat per al
càlcul de la liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019.

- Per a l'impost sobre l'electricitat: es pren l'índex de
consum net d'energia elèctrica utilitzat per al càlcul de la
liquidació definitiva del sistema de finançament
corresponent a l'exercici 2019.

- Per a l'impost especial sobre determinats mitjans de
transport: la distribució per comunitats autònomes s'ha
realitzat pel Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques de
l'AEAT d'acord amb el punt de connexió establert a la Llei
22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú
i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.”

I, perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la Presidenta.

Palma, 8 de novembre de 2021
La secretària del Consell de Govern
(Per suplència d’acord amb l’article 5.2 del
Decret 8/2021, de 3 de febrer, de la presidenta
de les Illes Balears)
Rosario Sánchez Grau

Vist i plau
La presidenta
(Per suplència d’acord amb l’article 7 de la Llei 1/2019, de
31 de gener, del Govern de les Illes Balears)
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació

D)
Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb la
Junta de Portaveus i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de
dia 10 de novembre de 2021, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei
esmentat.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que

proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les
diputades ingressos econòmics del Sr. José Javier Bonet i
Díaz.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-128.pdf#page=2
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21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 3 de novembre de 2021, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar als
diputats i a les diputades ingressos econòmics del Sr. José
Javier Bonet i Díaz.

Palma, a 10 de novembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-515-10.pdf
http://web.parlamentib.es/recursosweb/docs/diputats/public/DBA-515-10.pdf
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	RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears, derivada de la Interpellació RGE núm. 10823/21.
	3.10. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
	RGE núm. 12016/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casa de parts a l'Hospital Son Espases.
	RGE núm. 12064/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones a Balears que estan diagnosticades de patologies relacionades amb el joc.
	RGE núm. 12065/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones a Balears que, actualment a Balears, reben tractament per patologies relacionades amb el joc.
	RGE núm. 12066/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones que han rebut tractament a les Balears per patologies relacionades amb el joc els darrers deu anys.
	RGE núm. 12067/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones que han rebut tractament a les Balears per addicció al joc i que tenen una patologia dual.
	RGE núm. 12075/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a processos selectius afectats per la fermesa de la Sentència que anul·la el Decret 8/2018, de 23 de març.
	RGE núm. 12096/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a grup de treball d'abordatge de l'Estació intermodal de Palma, Ajuntament de Palma i Consorci de Transports de Mallorca, 1.
	RGE núm. 12100/21, del diputat José Javier Bonet i Diaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places hoteleres donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de 2021.
	RGE núm. 12101/21, del diputat José Javier Bonet i Diaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places turístiques d'ETV (estada tutística de vacances) donades d'alta des de juny de 2015 a 5 de novembre de 2021.
	RGE núm. 12113/21, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a policies locals.
	RGE núm. 12116/21, del diputat Joan Josep Mas i Tugores, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ús de la llengua catalana a les aules.

	3.11. PREGUNTES AMB SOLLICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
	RGE núm. 12120/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectius de la Comissió de les Illes de la Conferència de regions perifèriques i marítimes d'Europa (CRPM).
	RGE núm. 12121/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicació davant el Govern central en relació amb els fets que es produïren divendres 5 de novembre a l'Aeroport de Palma.
	RGE núm. 12187/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de les necessitats de la Cambra de Comerç de Menorca.
	RGE núm. 12188/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a traspàs a la comunitat de la gestió dels ports d'Eivissa, Maó, Sa Savina i Alcúdia.
	RGE núm. 12189/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'augment de preus d'un 20% dels productes a causa de la pujada dels combustibles.
	RGE núm. 12190/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a increment de la demora en les consultes especialistes i les cirurgies no urgents en el Servei de Salut de les Illes Balears .
	RGE núm. 12198/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressuposts 2022 i reducció de la sobredimensió de l'organigrama d'alts càrrecs i personal eventual del Govern.
	RGE núm. 12199/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a proposta de república confederal balear independent.
	RGE núm. 12200/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a comissió d'investigació sobre menors tutelades.
	RGE núm. 12201/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla de professionals sanitaris a Menorca.
	RGE núm. 12202/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou CEIP d'Inca.
	RGE núm. 12203/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abocaments d'aigües fecals a Eivissa.
	RGE núm. 12204/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del turisme sostenible.
	RGE núm. 12205/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de la reestructuració política del Govern.
	RGE núm. 12206/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per a l'adquisició de l'antic quarter de Son Busquets.
	RGE núm. 12207/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per reduir les llistes d'espera als Hospitals Can Misses i Son Espases.
	RGE núm. 12208/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en les prestacions per maternitat i paternitat.
	RGE núm. 12209/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncia als convenis de carreteres amb els consells a canvi del factor d'insularitat.
	RGE núm. 12210/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació i desplegament de la Llei d'habitatge de les Illes Balears.
	RGE núm. 12211/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica amb les beques de menjador.

	3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT PLE
	RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID (procediment d'urgència).
	RGE núm. 12105/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a mesures contra el tabaquisme.

	3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI  DAVANT COMISSIÓ
	RGE núm. 12008/21, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a evitar el sobrepès i l'obesitat infantil, davant la Comissió de Salut.
	RGE núm. 12048/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de les cambres de comerç de Balears, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 12049/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a malalties rares i discapacitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 12051/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la viabilitat i donar seguretat jurídica als clubs nàutics de Balears, sota l'empara del Govern de les Illes Balears a través de Ports IB, a fi que puguin mantenir la gran labor social, esportiva i turística que ofereixen a la societat, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
	RGE núm. 12052/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i agilitació del procés de valoració de la discapacitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
	RGE núm. 12053/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla general de ports adequat per a les Illes Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (procediment d'urgència).
	RGE núm. 12111/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes de fons europeus per al sector del transport, davant la Comissió d'Economia.
	RGE núm. 12115/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a la biodiversitat marina, Tractat globals dels oceans, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

	3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
	A les Preguntes RGE núm. 2399 a 2403/21, del diputat Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relatives a ingrés total corresponent al cànon de sanejament d'Abaqua a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera durant l'any 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 2782/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a convenis de col·laboració publicoprivada en construcció d'habitatge social, assequible o de protecció oficial a l'actual legislatura.
	A la Pregunta RGE núm. 5081/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a eliminació del servei de bus als pobles pels quals passa el tren.
	A les Preguntes RGE núm. 5530 i 5531/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a pujades abusives de preus a la connectivitat entre Balears i la península (1 i 2).
	A la Pregunta RGE núm. 6619/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cost dels hotels COVID-19 a les Illes Balears, Hotel Bellver.
	A la Pregunta RGE núm. 6620/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Hotel Bellver, danys causats als allotjaments amb motiu de les mesures acordades pels aïllaments/confinaments fins a dia 28 de juliol.
	A la Pregunta RGE núm. 6621/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a hotels COVID-19 habilitats pel Govern de les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6625 a 6627/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives a cost de convertir el consorci del Centre Balears Europa en una fundació, a previsió del Govern envers l'oficina que el Centre Balears Europa té a Brussel·les i a previsió del Centre Balears Europa de contractar una nova seu a Brussel·les.
	A les Preguntes RGE núm. 6628 a 6630/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatives a ingressats amb vacunació completa, amb una dosi de vacunació i sense vacunació.
	A les Preguntes RGE núm. 6635 i 6787/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relatives a aportació extraordinària a l'exercici pressupostari 2021 de 12,9 milions d'euros a l'EPRTVIB i a contractes i treballs realitzats per l'empresa Somriu Produccions SL per a l'EPRTVIB.
	A les Preguntes RGE núm. 6719 a 6722/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a famílies desnonades a habitatges HPO a Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca.
	A la Pregunta RGE núm. 6736/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncies a executar projectes que havien de ser finançats amb fons de la borsa d'allotjaments turístics.
	A la Pregunta RGE núm. 6789/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a complex sociosanitari Nou Son Dureta.
	A la Pregunta RGE núm. 6790/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a complex sociosanitari Nou Son Dureta, Portal de transparència.
	A la Pregunta RGE núm. 6792/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficiències de manteniment, salubritat i climatització a l'Hospital General de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6796/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a tercera dosi de la vacunació de la COVID-19 a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 6797/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a aplicació de la segona dosi de la COVID-19 a vacunats únicament amb una dosi (pauta completa).
	A la Pregunta RGE núm. 6798/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 6799/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a informadors COVID-19 (2).
	A la Pregunta RGE núm. 6800/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a SAMU i retard en l'assistència a dues persones majors a Ses Salines (COVID-19).
	A les Preguntes RGE núm. 6828 a 6831/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a entrada en funcionament de la planta fotovoltaica instal·lada a l'Aeroport de Menorca (1 a 4).
	A les Preguntes RGE núm. 6832 a 6836/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a repartiment del patrimoni de les extingides cambres agràries entre les organitzacions professionals agràries de les Illes Balears (1 a 5).
	A les Preguntes RGE núm. 6837 a 6840/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears (1 a 4).
	A la Pregunta RGE núm. 6848/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a motivació de la proposta de fraccionar i condonar part del deute de PIMEIB amb el Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 6849/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del Govern del dictamen emès pel Consell Consultiu respecte de la proposta de fraccionar i condonar part del deute de PIMEIB amb el Govern.
	A la Pregunta RGE núm. 6850/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a destinació de l'1,2 milions d'euros que van ser concedits a PIMEIB per a la realització d'uns cursos de formació que no es van arribar a celebrar.
	A la Pregunta RGE núm. 6873/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a control del compliment de la distància reglamentària entre les embarcacions i el servei d'abalisament i les boies de fondeig instal·lades.
	A la Pregunta RGE núm. 6924/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a morts a causa de la COVID-19 a les Illes Balears des del 25/03/21 al 24/08/21.
	A les Preguntes RGE núm. 6927 a 6938/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a percentatge de la població total que havia rebut la primera dosi de la vacuna els dies 20, 19 i 18 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 6939 a 6956/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a població major de 12 anys que havia rebut la primera dosi de la vacuna els dies 18, 19 i 20 d'agost a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a població total a les Illes Balears.
	A les Preguntes RGE núm. 6957 a 6968/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a població total vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 6969 a 6975/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a percentatge de la població major de 12 anys vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a percentatge de la població total.
	A les Preguntes RGE núm. 6976 a 6986/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a percentatge de la població major de 12 anys vacunada (pauta completa) els dies 18, 19 i 20 d'agost a les 0.00 h a Eivissa, a Formentera, a Mallorca i a Menorca i a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7004/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats a dia 25 d'agost de 2021.
	A les Preguntes RGE núm. 7005 a 7008/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a barracons (aules modulars) a centres educatius d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca.
	A les Preguntes RGE núm. 7009 a 7012/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relatives a percentatge de vacunació del personal docent i no docent a cadascun dels centres educatius d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a dia 25 d'agost de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 7015/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7016/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 als centres i residències de persones en situació de discapacitat a les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7022/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estudis serològics als professionals sanitaris i sociosanitaris.
	A la Pregunta RGE núm. 7030/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a avanços en el Pla de conciliació de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7050/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones ingressades als hospitals de les Illes per patologies diverses que s'han contagiat de COVID durant la seva estada.
	A la Pregunta RGE núm. 7051/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació quirúrgica.
	A la Pregunta RGE núm. 7052/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de persones en llista d'espera als hospitals de Balears pendents d'una operació oncològica.
	A la Pregunta RGE núm. 7053/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a UBS que funcionen a temps parcials per mor de la COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 7054/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi- Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions previstes per la Conselleria de Medi Ambient per eradicar la presència de l'alga invasora tropical Halimeda incrassata, detectada al Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera.
	A la Pregunta RGE núm. 7056/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada, per part del Govern de l'Estat, de 28 treballadors del SEPE.
	A la Pregunta RGE núm. 7084/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions als treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 7141/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsió d'actuacions de reparació o neteja a la zona de Cala Tuent.
	A la Pregunta RGE núm. 7142/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a responsabilitat del manteniment de la zona de la Font de Cala Tuent.
	A la Pregunta RGE núm. 7161/21, de la diputada Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aprovació del Pla de rehabilitació d'habitatges.
	A les Preguntes RGE núm. 7552 i 7553/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relatives a distribució de les targetes sanitàries als tretze metges de família del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella i a càrrega de feina d'aquests tretze metges.

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 12040/21, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina durant el seu mandat i també sobre les pressions rebudes en l'exercici del seu càrrec, tal com apareix als mitjans de comunicació, així com dels enfrontaments que ha tingut amb l'executiu autonòmic segons aquestes mateixes informacions.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 11889 i 12031/21.
	Tramitació pel procediment ordinari per a la Proposició no de llei RGE núm. 6449/21.
	Rectificació d'errors de l'Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2021 pel qual s'aprova el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (RGE núm. 12117/21).
	Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.



	4. INFORMACIONS
	Declaracions de béns patrimonials i d'activitats que proporcionin o puguin proporcionar als diputats i a les diputades ingressos econòmics del Sr. José Javier Bonet i Díaz.


